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3.6.5 a příloze č. 

6

Bonifikace a sankce za dodržování sezónních a měsíčních 

nominací (Smlouva o dodržování nominací), pokud s tím 

Ukladatel souhlasí. Podrobné nediskriminační podmínky 

poskytování služby jsou transparentním způsobem uvedeny 

na internetových stránkách Skladovatele.

Návrh:

Požadujeme vyjasnit podobu „Bonifikace a sankce za dodržování 

sezónních a měsíčních nominací“ s uvedením podmínek přímo do 

tohoto řádu a nikoliv až v budoucnosti na internetových stránkách 

Skladovatele. Rovněž není zřejmé, zda „Smlouva o dodržování 

nominací“ je součástí smlouvy o uskladnění nebo se jedná o zcela 

samostatnou smlouvu, jejíž podoba není dána energetickým 

zákonem. Dále bychom očekávali, že takovýto mechanismus bude 

vázán spíše na přechodová období a nominace do týdnů/dnů, a 

nikoliv měsíců. V souladu s výše uvedeným požadujeme upravit 

přílohu č. 6.

Odůvodnění:

Považujeme za nezbytné, aby všechny nabízení produkty byly 

jasně definovány přímo v řádu provozovatele zásobníku plynu, a 

nikoliv až na jeho internetových stránkách. Rovněž od takového 

principu případně očekáváme zejména možnost řešení těžby ve 

vtláčecí sezoně (typicky v případně chladného začátku dubna). 

Příloha č. 6 je velmi nekonkrétní a nejasná

2.16 Rámcová smlouva – smlouva uzavíraná v případě denní skladovací kapacity s pevným / přerušitelným výkonem, dočasného 

pracovního objemu a dodržování předběžných nominací, upravující zejména postup rezervace denní skladovací kapacity, dočasného 

pracovního objemu a dodržování předběžných nominací ve smyslu příslušných ustanovení Pravidel trhu a uzavírání dílčích skladovacích 

smluv,

3.6.5 Dodržování předběžných nominací: umožňují Ukladateli, pokud s tím vyjádří souhlas, získat finanční nebo jinou hodnotu za 

dodržení svých předběžných nominací zaslaných Skladovateli. Pokud se realizované nominace budou lišit o více než toleranční pásmo 

vyhlášené Skladovatelem od předběžných nominací, bude Ukladatel povinen uhradit finanční kompenzaci Skladovateli. Podmínky 

konkrétních nabídek Skladovatele definované časem, benefitem, výší finanční kompenzace a tolerančním pásmem budou 

Skladovatelem zveřejňovány na internetových stránkách Skladovatele spolu se zasláním informačního emailu všem Ukladatelům. 

Ukladatel má možnost si u každé nabídky zvolit, na kterou / které smlouvy bude dodržování předběžných nominací aplikovat. Pro 

využívání této služby musí mít Ukladatel uzavřenu Rámcovou smlouvu o dodržování předběžných nominací.

PŘÍLOHA Č. 6 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY O DODRŽOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NOMINACÍ

1. Žádost o uzavření Rámcové smlouvy o dodržování předběžných nominací má písemnou nebo elektronickou formu a obsahuje nejméně 

tyto náležitosti: 

a) název a identifikační údaje Ukladatele

b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat

c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy

d) navrhovaný začátek platnosti rámcové smlouvy o dodržování předběžných nominací.

2. Pro uzavření smlouvy o dodržování předběžných nominací se ustanovení o uzavírání smluv, tedy dle článku 5.2 Řádu, použijí obdobně.

3. Závazek dodržet předběžné nominace vyjadřuje Ukladatel prostřednictvím elektronické pošty nejpozději v termínu uvedeném v 

nabídce Skladovatele, která obsahuje definici časového období, na které se nabídka vztahuje, definici benefitu a způsob výpočtu jeho 

výše, způsob výpočtu finanční kompenzace pro případ, že Ukladatel předběžné nominace nedodrží a tolerančním pásmo, ve kterém 

jsou i nominace s odlišnými hodnotami považovány za nominace shodné s předběžnými nominacemi.

4. Skladovatel je povinen akceptovat všechny závazky Ukladatelů, které jsou mu na základě jeho nabídky doručeny.

5. Pro fakturační a platební podmínky se ustanovení čl. 11 platná pro rámcové smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem 

použijí obdobně.

6. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých finančních závazků vyplývajících z 

dílčích smluv o dodržování předběžných nominací uzavřenou se Skladovatelem. Pro stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se 

ustanovení přílohy č. 1 použijí obdobně.

Akceptováno Co se tyce pripominky c. 1 je zde z Vasi 

strany zaveden pojem , "predbezna 

nominace", kdy ovsem neni zrejme, o 

nominaci ceho se jedna, nebot' tento 

nevychazi z  Pravidel trhu s plynem, 

resp. soucasne neni jasne, ke kteremu 

terminu je vazba na nominaci dle trhu 

s plynem. V tomto ohledu je tedy 

nezbytne neurcity pojem doplnit. 

Zaroven ve vztahu k priloze c. 6 lze 

zhodnotit, ze neni zajisteno, aby 

tolerancni pasmo bylo stanovovano 

vsem skladovateliim stejnym 

algoritmem, je tudiz treba tento 

prislusnym zpusobem upravit.

2.13  Předběžná nominace – indikativní denní 

nominace na určené časové období,

V návaznosti na zavedení nového pojmu jsou 

následující odstavce v textu přečíslovány

3.6.5 Dodržování předběžných nominací: umožňují 

Ukladateli, pokud s tím vyjádří souhlas, získat 

finanční nebo jinou hodnotu za dodržení svých 

předběžných nominací zaslaných Skladovateli. Pokud 

se realizované nominace budou od předběžných 

nominací lišit o více než toleranční pásmo vyhlášené 

Skladovatelem a stanovené pro všechny Ukladatele 

stejným algoritmem, bude Ukladatel povinen 

uhradit finanční kompenzaci Skladovateli. Podmínky 

konkrétních nabídek Skladovatele definované 

časem, benefitem, výší finanční kompenzace a 

tolerančním pásmem budou Skladovatelem 

zveřejňovány na internetových stránkách 

Skladovatele spolu se zasláním informačního emailu 

všem Ukladatelům. Ukladatel má možnost si u každé 

nabídky zvolit, na kterou / které smlouvy bude 

dodržování předběžných nominací aplikovat. Pro 

využívání této služby musí mít Ukladatel uzavřenu 

Rámcovou smlouvu o dodržování předběžných 

nominací.

Akceptováno

Připomínka ke stanovení  tolerančního pásma všem 

Ukladatelům stejným algoritmem je vzhledem k obsahu 

zapracována v bodě 3.6.5, který službu detailně popisuje, 

namísto v připomínce zmiňované přílohy č. 6. 
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3.6.5 a příloze č. 

6

Bonifikace a sankce za dodržování sezónních a měsíčních 

nominací (Smlouva o dodržování nominací), pokud s tím 

Ukladatel souhlasí. Podrobné nediskriminační podmínky 

poskytování služby jsou transparentním způsobem uvedeny 

na internetových stránkách Skladovatele.

Návrh:

Specifikovat důvody pro návrhu vzniku nové smlouvy a případně 

zahájit samostatnou konzultaci k dané problematice, jelikož nově 

navržené ustanovení je nápadem, který vyvolává z naší strany 

spíše nejasnosti, než vytváří nové vhodné regulované prostředí. 

Odůvodnění:

Obsahové náležitosti řádu vyjmenovávání vyhláška č. 401/2010 

Sb., přičemž tato vyhláška nestanovuje možnost návrhu nových 

smluv v energetice včetně stanovení jejich náležitostí. Smlouvy v 

energetických odvětvích jsou závazně upraveny v energetickém 

zákoně, a proto nepovažujeme za vhodné upravovat je dále v 

podzákonných předpisech, řádech nebo obchodních podmínkách 

bez předobrazu právě v energetickém zákoně. 

Nově navrhovaná smlouva je navíc v Řádu upraven jako podbod 

„V souvislosti se smlouvami o uskladňování může Skladovatel 

nabízet následující služby:“, což vyvolává další otázky. Je nově 

navrhovaná smlouvou samostatnou, nebo je součástí smlouvy o 

uskladňování? Potom ale není jasné, proč je zde požadována 

stejné finanční způsobilost, jako u smlouvy o uskladňování?

Z toho plyne i Příloha č. 6, jejíž obsah se nedá hodnotit, bez 

znalosti odpovědí na předcházející otázky a podle našeho názoru 

by bylo v daném případě žádoucí vidět spíše návrh vzoru nové 

smlouvy, nežli velice obecné náležitosti.  

2.16 Rámcová smlouva – smlouva uzavíraná v případě denní skladovací kapacity s pevným / přerušitelným výkonem, dočasného 

pracovního objemu a dodržování předběžných nominací, upravující zejména postup rezervace denní skladovací kapacity, dočasného 

pracovního objemu a dodržování předběžných nominací ve smyslu příslušných ustanovení Pravidel trhu a uzavírání dílčích skladovacích 

smluv,

3.6.5 Dodržování předběžných nominací: umožňují Ukladateli, pokud s tím vyjádří souhlas, získat finanční nebo jinou hodnotu za 

dodržení svých předběžných nominací zaslaných Skladovateli. Pokud se realizované nominace budou lišit o více než toleranční pásmo 

vyhlášené Skladovatelem od předběžných nominací, bude Ukladatel povinen uhradit finanční kompenzaci Skladovateli. Podmínky 

konkrétních nabídek Skladovatele definované časem, benefitem, výší finanční kompenzace a tolerančním pásmem budou 

Skladovatelem zveřejňovány na internetových stránkách Skladovatele spolu se zasláním informačního emailu všem Ukladatelům. 

Ukladatel má možnost si u každé nabídky zvolit, na kterou / které smlouvy bude dodržování předběžných nominací aplikovat. Pro 

využívání této služby musí mít Ukladatel uzavřenu Rámcovou smlouvu o dodržování předběžných nominací.

PŘÍLOHA Č. 6 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY O DODRŽOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NOMINACÍ

1. Žádost o uzavření Rámcové smlouvy o dodržování předběžných nominací má písemnou nebo elektronickou formu a obsahuje nejméně 

tyto náležitosti: 

a) název a identifikační údaje Ukladatele

b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat

c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy

d) navrhovaný začátek platnosti rámcové smlouvy o dodržování předběžných nominací.

2. Pro uzavření smlouvy o dodržování předběžných nominací se ustanovení o uzavírání smluv, tedy dle článku 5.2 Řádu, použijí obdobně.

3. Závazek dodržet předběžné nominace vyjadřuje Ukladatel prostřednictvím elektronické pošty nejpozději v termínu uvedeném v 

nabídce Skladovatele, která obsahuje definici časového období, na které se nabídka vztahuje, definici benefitu a způsob výpočtu jeho 

výše, způsob výpočtu finanční kompenzace pro případ, že Ukladatel předběžné nominace nedodrží a tolerančním pásmo, ve kterém 

jsou i nominace s odlišnými hodnotami považovány za nominace shodné s předběžnými nominacemi.

4. Skladovatel je povinen akceptovat všechny závazky Ukladatelů, které jsou mu na základě jeho nabídky doručeny.

5. Pro fakturační a platební podmínky se ustanovení čl. 11 platná pro rámcové smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem 

použijí obdobně.

6. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých finančních závazků vyplývajících z 

dílčích smluv o dodržování předběžných nominací uzavřenou se Skladovatelem. Pro stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se 

ustanovení přílohy č. 1 použijí obdobně.

Akceptováno s vysvětlením 

Text byl změněn na "rámcovou smlouvu". 

Vyhláška č. 401/2010 neuvádí taxativní 

výčet smluv a už v současnosti Řád 

provozovatele zásobníku plynu umožňuje 

uzavřít smlouvy, které nejsou 

vyjmenovány ve vyhlášce. Energetický 

regulační úřad vykonává dohled nad 

transparentností a rovným přístupem do 

zásobníku plynu schvalováním řádu. 

Uvedení rámcové smlouvy v řádu je tedy z 

hlediska energetického zákona 

dostatečné. Není zákonný důvod 

omezovat smluvní volnost stran v tomto 

ohledu.

U pripominky c. 2 je dale nutno 

zodpovedet na prilozene otazky 

tykajici se smlouvy, tedy konkretne 

specifikovat duvody pro navrh 

vzniku nove smlouvy, a zda je 

navrhovana smlouva samostatnou 

smlouvou ci je soucasti smlouvy o 

uskladnovani a take proc je 

pozadovana stejna financni 

zpusobilost jako u smlouvy o 

uskladnovani.

Příloha č. 6

bod 5. Pro fakturační a platební podmínky se 

ustanovení čl. 11 platná pro rámcové smlouvy o 

uskladňování plynu s pevným výkonem použijí 

obdobně.

 Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli 

dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech 

svých finančních závazků stanovených vyplývajících 

z dílčích smlouvou o dodržování předběžných 

nominací uzavřenou se Skladovatelem. Pro 

stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se 

ustanovení přílohy č. 1 použijí obdobně.

Akceptováno

Vysvětlení a odůvodnění poskytování služby Dodržování 

předběžných nominací formou rámcové smlouvy: 

Jedná se o samostatnou rámcovou smlouvu, nikoli o 

dodatek či součást smlouvy o uskladňování. Důvodem pro 

toto smluvní uspořádání je skutečnost, že tak iGS 

umožňuje Ukladatelům plnou flexibilitu při volbě  služeb, 

které mají zájem využívat. Proto v současnosti touto 

formou iGS zajišťuje i ostatní poskytované služby. Forma 

rámcové smlouvy má  řadu praktických výhod pro 

Ukladatele: především rámcová smlouva není vázána na 

konkrétní smlouvu o uskladňování, což je výhoda pro 

Ukladatele, kteří mají vícero smluv o uskladňování 

zároveň a stačí jim tak jen jedna rámcová pro danou 

službu pro všechny smlouvy. Je to výhoda i pro 

Ukladatele, kteří uzavírají novou smlouvu o uskladňování 

každý rok a díky podepsané rámcové smlouvě nemusí  být 

zatěžováni jejím každoročním obnovováním . Pro službu 

Dodržování předběžných nominací je také u rámcové 

smlouvy výhodou, že možňuje flexibilní poskytování 

služby na kratší časový úsek, a to i opakovaně nezávisle na 

trvání smlouvy o uskladňování. 

Byl vypuštěn požadavek finančního zajištění v příloze č. 6
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4.6.2 Bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce zveřejněnými 

Skladovatelem včetně znění vzorové smlouvy o uskladňování 

plynu a případných dalších dokumentů, které jsou součástí 

podmínek aukce.

Návrh:

Navrhujeme úpravu vypustit.

Odůvodnění:

S ohledem na právní jistotu účastníku v aukci by měly být 

podmínky akce vždy vymezeny stejnými dokumenty, které jsou 

jednoznačně určené Řádem a dohledatelné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Nově navržené rozšíření o „další 

dokumenty“ vnáší do celého procesu značnou právní nejistotu.  

Bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce zveřejněnými Skladovatelem včetně znění vzorové smlouvy o uskladňování 

plynu a včetně všech relevantních dokumentů, které jsou součástí podmínek aukce.

Akceptováno s úpravou

Ani EZ, ani Pravidla trhu nepožadují, aby 

součástí řádu byla veškerá dokumentace k 

aukcím. Obava z právní nejistoty je 

neodůvodněná, dokumenty jsou vždy s 

předstihem zveřejněny. Všichni zájemci o 

kapacitu budou znat jejích obsah. 

Provozovatel zásobníku je povinen 

neodmítat bezdůvodně přístup k ZP a je 

povinen zachovávat transparetní a 

nediskriminační přístup. Připomínka je 

založena na spekulaci o porušování 

právních předpisů ze strany 

provozovatele, když dosavadní historie 

aukcí k takovým obavám nezakládá důvod. 

Akceptováno
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4.6.2 Bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce zveřejněnými 

Skladovatelem včetně znění vzorové smlouvy o uskladňování 

plynu a případných dalších dokumentů, které jsou součástí 

podmínek aukce.

Návrh:

Požadujeme vypustit navrhované přidání na konci věty - a 

případných dalších dokumentů, které jsou součástí podmínek 

aukce.

Odůvodnění:

Pravidla trhu s plynem vyžadují souhlas s podmínkami aukce a 

nikoliv souhlas s „případnými dalšími dokumenty“, jejichž podoba 

je nejasná, a které by se mohly stát překážkou v účasti na aukci. 

Případně by takové dokumenty mohly vést ke sporu ohledně 

nediskriminačního přístupu.

Bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce zveřejněnými Skladovatelem včetně znění vzorové smlouvy o uskladňování 

plynu a včetně všech relevantních dokumentů, které jsou součástí podmínek aukce.

Akceptováno s úpravou

Ani EZ, ani Pravidla trhu nepožadují, aby 

součástí řádu byla veškerá dokumentace k 

aukcím. Obava z právní nejistoty je 

neodůvodněná, dokumenty jsou vždy s 

předstihem zveřejněny. Všichni zájemci o 

kapcitu budou znat jejích obsah. 

Provozovatel zásobníku je povinen 

neodmítat bezdůvodně přístup k ZP a je 

povinen zachovávat transparetní a 

nediskriminační přístup. Připomínka je 

založena na spekulaci o porušování 

právních předpisů ze strany 

provozovatele, když dosavadní historie 

aukcí k tavým obavám nezakládá důvod. 

Akceptováno

Připomínky k Řádu společnosti innogy Gas Storage, s.r.o.
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6.3 Slučování je možné pouze pro smlouvu o uskladňování 

jednoho Ukladatele za podmínky, že tyto smlouvy mají shodné 

vtláčecí i těžební křivky nebo pokud Ukladatel přistoupí na 

Skladovatelem navržené vtláčecí a těžební křivky.

Návrh:

Navrhujeme upřesnit o jakou vtláčecí a těžební křivku a podle 

jakých podmínek se má jednat.

Odůvodnění:

Navržené ustanovení se nám jeví jako netransparentní, jelikož 

není uvedeno, na základě jakých podmínek bude navržená vtláčecí 

a těžební křivky stanovena.

Slučování je možné pouze pro smlouvy o uskladňování jednoho Ukladatele za podmínky, že tyto smlouvy mají shodné 

vtláčecí i těžební křivky nebo pokud se Ukladatel se Skladovatelem shodnou na vtláčecí a těžební křivce.

Akceptováno

text upraven na základě připomínky č. 27
Akceptováno

6

7.2.3 Zaplatit za uskladňování na základě uzavřené smlouvy o 

uskladňování plynu sjednanou cenu bez ohledu na to, zda je 

kapacita využívána, a to i v případě Přenosu ve smyslu čl. 

6nebo v případech stanovených v § 60 odst. 1 písm. f) 

Energetického zákona, a dále při Stabilizačních odstávkách; 

pokud Skladovatel omezí nominaci Ukladatele dle § 60 odst. 1 

písm. f) bod 1 až 4 Energetického zákona, při Stabilizačních 

odstávkách a v případech stanovených smlouvou nebo tímto 

Řádem a Ukladatel zároveň není v prodlení s plněním ani 

jednoho ze svých peněžitých závazků, poskytne Skladovatel 

Ukladateli na základě žádosti Ukladatele kompenzaci tohoto 

omezení formou poskytnutí náhradní kapacity v rozsahu 

krácené nominace za podmínek stanovených tímto Řádem, a 

to v technicky nejbližším možném náhradním termínu nebo v 

termínu dle dohody mezi Skladovatelem a Ukladatelem, 

nejpozději však do konce platnosti příslušné smlouvy o 

uskladňování,

Návrh:

Navrhujeme upřesnit podmínku „Ukladatel zároveň není v 

prodlení s plněním ani jednoho ze svých peněžitých závazků“ o 

určitou částku a termín prodlení, případně o to, co nastane, když 

pohledávku uhradí.

Odůvodnění:

Nově navržená podmínka bez dalšího je z našeho pohledu příliš 

přísná.  „Ukladatel zároveň není v prodlení s plněním ani jednoho 

ze svých peněžitých závazků“ znamená, že byť prodlení bagatelní 

pohledávky jeden den, vyvolá výš uvedená důsledky. Dále je 

nevyřešená otázka, zda, pokud Ukladatel následně pohledávku 

zaplatí, poskytne Skladovatel náhradu, nebo ji již nikdy 

neposkytne, tedy jestli má podmínka prekluzivní charakter, což se 

nám jeví jako bezdůvodně poškozující.  

Zaplatit za uskladňování na základě uzavřené smlouvy o uskladňování plynu sjednanou cenu bez ohledu na to, zda je 

kapacita využívána, a to i v případě Přenosu ve smyslu čl. 6nebo v případech stanovených v § 60 odst. 1 písm. f) 

Energetického zákona, a dále při Stabilizačních odstávkách; pokud Skladovatel omezí nominaci Ukladatele dle § 60 odst. 1 

písm. f) bod 1 až 4 Energetického zákona, při Stabilizačních odstávkách a v případech stanovených smlouvou nebo tímto 

Řádem a Ukladatel zároveň není v prodlení s částkou vyšší než 10 000 Kč při plnění svých peněžitých závazků, poskytne 

Skladovatel Ukladateli na základě žádosti Ukladatele kompenzaci tohoto omezení formou poskytnutí náhradní kapacity v 

rozsahu krácené nominace za podmínek stanovených tímto Řádem, a to v technicky nejbližším možném náhradním termínu 

nebo v termínu dle dohody mezi Skladovatelem a Ukladatelem, nejpozději však do konce platnosti příslušné smlouvy o 

uskladňování,

Akceptováno s vysvětlením

Výše určujícího prodlení je stanovena na 

10 000 Kč. 

Skladovatel poskytuje kompenzaci na 

žádost Ukladatele, Ukladatel tedy může 

zažádat o kompenzaci až ve chvíli, kdy 

nebude v prodlení, a kompenzace mu 

bude poskytnuta. Vzhledem k volnosti 

Ukladatele při stanovení termínu 

kompenzace se nejedná o ustanovení, 

které by nespravedlivě poškozovalo 

Ukladatele.

Akceptováno
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7.2.3 Zaplatit za uskladňování na základě uzavřené smlouvy o 

uskladňování plynu sjednanou cenu bez ohledu na to, zda je 

kapacita využívána, a to i v případě Přenosu ve smyslu čl. 

6nebo v případech stanovených v § 60 odst. 1 písm. f) 

Energetického zákona, a dále při Stabilizačních odstávkách; 

pokud Skladovatel omezí nominaci Ukladatele dle § 60 odst. 1 

písm. f) bod 1 až 4 Energetického zákona, při Stabilizačních 

odstávkách a v případech stanovených smlouvou nebo tímto 

Řádem a Ukladatel zároveň není v prodlení s plněním ani 

jednoho ze svých peněžitých závazků, poskytne Skladovatel 

Ukladateli na základě žádosti Ukladatele kompenzaci tohoto 

omezení formou poskytnutí náhradní kapacity v rozsahu 

krácené nominace za podmínek stanovených tímto Řádem, a 

to v technicky nejbližším možném náhradním termínu nebo v 

termínu dle dohody mezi Skladovatelem a Ukladatelem, 

nejpozději však do konce platnosti příslušné smlouvy o 

uskladňování,

Návrh:

Požadujeme přidání lhůty prodlení v nově vloženém textu „a 

Ukladatel zároveň není v prodlení s plněním ani jednoho ze svých 

peněžitých závazků o více než 10 kalendářních dnů“.

Odůvodnění:

Bez vložení přiměřené lhůty podmínky zhoršuje postavení 

Ukladatele.

Zaplatit za uskladňování na základě uzavřené smlouvy o uskladňování plynu sjednanou cenu bez ohledu na to, zda je 

kapacita využívána, a to i v případě Přenosu ve smyslu čl. 6nebo v případech stanovených v § 60 odst. 1 písm. f) 

Energetického zákona, a dále při Stabilizačních odstávkách; pokud Skladovatel omezí nominaci Ukladatele dle § 60 odst. 1 

písm. f) bod 1 až 4 Energetického zákona, při Stabilizačních odstávkách a v případech stanovených smlouvou nebo tímto 

Řádem a Ukladatel zároveň není v prodlení s plněním ani jednoho ze svých peněžitých závazků o více než 10 kalendářních 

dnů, poskytne Skladovatel Ukladateli na základě žádosti Ukladatele kompenzaci tohoto omezení formou poskytnutí 

náhradní kapacity v rozsahu krácené nominace za podmínek stanovených tímto Řádem, a to v technicky nejbližším možném 

náhradním termínu nebo v termínu dle dohody mezi Skladovatelem a Ukladatelem, nejpozději však do konce platnosti 

příslušné smlouvy o uskladňování,

Akceptováno Akceptováno
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11.11 V případě, že i přes upozornění podle článku 11.6 je Ukladatel 

v prodlení s placením některého ze svých peněžitých závazků 

vyplývajících ze smlouvy se Skladovatelem po dobu delší než 7 

kalendářních dní, cena za uskladnění dle každé smlouvy o 

uskladnění uzavřené mezi Ukladatelem a Skladovatelem za 

celé období trvání smlouvy se stává jednorázově splatnou 10. 

kalendářní den trvání prodlení, pokud se Skladovatel s 

Ukladatelem nedohodnou jinak. Skladovatel má právo 

pozastavit vtláčení nebo těžbu nebo poskytování dalších 

služeb bez jakékoliv náhrady až do okamžiku zaplacení všech 

splatných závazků a odstoupit od smlouvy s účinností ke dni 

doručení výpovědi. Odstoupení má účinky ex nunc (do 

budoucna).

Návrh:

Požadujeme vypustit navrhované změny – vložení, které 

nepřiměřeně zhoršují postavení Ukladatele.

Odůvodnění:

Navrhované změny jsou zásadně nevýhodné pro Ukladatele a to v 

následujících bodech:

-  Nově se zkracuje termín 10 kalendářních dnů na 7 kalendářních 

dnů, což může zejména v případě státních svátků vést k 

neřešitelné situaci – tuto lhůtu považujeme za nepřiměřeně 

krátkou.

-  Skladovatel může zesplatnit všechny smlouvy o uskladnění se 

Skladovatelem, ačkoliv prodlení se může týkat jen jedné z nich, 

doporučujeme vypustit, nebo upravit, tak aby se zesplatnění 

týkalo pouze smlouvy kde vznikla pohledávka po splatnosti na 

straně Skladovatele

V případě, že i přes upozornění podle článku 11.6 je Ukladatel v prodlení s placením některého ze svých peněžitých závazků 

vyplývajících ze smlouvy se Skladovatelem po dobu delší než 10 kalendářních dní, cena za uskladnění dle prodlením 

dotčené smlouvy o uskladnění uzavřené mezi Ukladatelem a Skladovatelem za celé období trvání smlouvy se stává 

jednorázově splatnou 10. kalendářní den trvání prodlení, pokud se Skladovatel s Ukladatelem nedohodnou jinak. 

Skladovatel má právo pozastavit vtláčení nebo těžbu nebo poskytování dalších služeb bez jakékoliv náhrady až do okamžiku 

zaplacení všech splatných závazků a odstoupit od smlouvy s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení. Odstoupení 

má účinky ex nunc (do budoucna).

Akceptováno Akceptováno
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11.11 V případě, že i přes upozornění podle článku 11.6 je Ukladatel 

v prodlení s placením některého ze svých peněžitých závazků 

vyplývajících ze smlouvy se Skladovatelem po dobu delší než 7 

kalendářních dní, cena za uskladnění dle každé smlouvy o 

uskladnění uzavřené mezi Ukladatelem a Skladovatelem za 

celé období trvání smlouvy se stává jednorázově splatnou 10. 

kalendářní den trvání prodlení, pokud se Skladovatel s 

Ukladatelem nedohodnou jinak. Skladovatel má právo 

pozastavit vtláčení nebo těžbu nebo poskytování dalších 

služeb bez jakékoliv náhrady až do okamžiku zaplacení všech 

splatných závazků a odstoupit od smlouvy s účinností ke dni 

doručení výpovědi. Odstoupení má účinky ex nunc (do 

budoucna).

Návrh:

Navrhujeme text upravit následovně: 

11.11. V případě, že i přes upozornění podle článku 11.6 je 

Ukladatel v prodlení s placením některého ze svých peněžitých 

závazků vyplývajících ze smlouvy se Skladovatelem po dobu delší 

než 7 kalendářních dní, má cena za uskladnění dle každé smlouvy 

o uskladnění uzavřené mezi Ukladatelem a Skladovatelem za celé 

období trvání smlouvy se stává jednorázově splatnou 10. 

kalendářní den trvání prodlení, pokud se Skladovatel s 

Ukladatelem nedohodnou jinak. Skladovatel má právo pozastavit 

vtláčení nebo těžbu nebo poskytování dalších služeb dle článku 3 

Řádu bez jakékoliv náhrady až do okamžiku zaplacení všech 

splatných závazků nebo a odstoupit od smlouvy s účinností od 7. 

kalendářního dne od ke dni doručení oznámení o odstoupení 

Ukladateli.výpovědi. Odstoupení Výpověď má účinky ex nunc (do 

budoucna).

Odůvodnění:

Nová úprava bodu 11.11. výrazně zhoršuje postavení Ukladatele v 

prodlení, jelikož zavádí sankci nejen na smluví vztah, který souvisí 

s prodlením, ale na veškeré smluvní vztahy Ukladatele  a 

Skladovatele, což není v souladu s principy soukromého práva, kdy 

jsou trestány a i smluvní vztahy funkční bez porušení. 

Dále poslední věta neodpovídá úpravě ve větě předešlé, má se 

jednat o odstoupení nebo o výpověď?    

V případě, že i přes upozornění podle článku 11.6 je Ukladatel v prodlení s placením některého ze svých peněžitých závazků 

vyplývajících ze smlouvy se Skladovatelem po dobu delší než 10 kalendářních dní, cena za uskladnění dle prodlením 

dotčené smlouvy o uskladnění uzavřené mezi Ukladatelem a Skladovatelem za celé období trvání smlouvy se stává 

jednorázově splatnou 10. kalendářní den trvání prodlení, pokud se Skladovatel s Ukladatelem nedohodnou jinak. 

Skladovatel má právo pozastavit vtláčení nebo těžbu nebo poskytování dalších služeb bez jakékoliv náhrady až do okamžiku 

zaplacení všech splatných závazků a odstoupit od smlouvy s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení. Odstoupení 

má účinky ex nunc (do budoucna).

Akceptováno Akceptováno
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11.14 Zadržovací právo k zemnímu plynu ve smyslu § 1398 ve 

spojení s § 1359 Občanského zákoníku bude vykonáno tak, že 

Skladovatel oznámí Ukladateli na poslední jím udanou adresu, 

že hodlá vykonat zadržovací právo a pokud Ukladatel své 

závazky neuhradí do 30 dní ode dne odeslání oznámení, tak 

Skladovatel bez zbytečného odkladu prodá celé množství 

zemního plynu, k němuž je zadržovací právo zřízeno. Za tím 

účelem prokazatelně osloví, případně opakovaně osloví, 

alespoň 10 držitelů licence na obchod s plynem působících v 

České republice s požadavkem na předložení cenové nabídky 

ohledně prodávaného množství zemního plynu a zároveň 

informaci o výkonu zadržovacího práva (prodeji zemního 

plynu) transparentním způsobem zveřejní po dobu 7 

pracovních dnů na svých internetových stránkách. Plyn bude 

prodán zájemci nebo zájemcům s nejvyšší cenovou nabídkou 

tak, aby celkový výnos z prodeje byl co nejvyšší. Skladovatel je 

oprávněn prodat zadržený plyn po částech více zájemcům. 

Nabídky zájemců o plyn na vyžádání předloží Skladovatel 

Ukladateli. Vlastnické právo k plynu bude převedeno bez 

zbytečného odkladu po podpisu kupní smlouvy a zaplacení 

kupní ceny. Skladovatel je při prodeji plynu povinen 

postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Ukladatele tak, 

aby plyn prodal za cenu, za kterou jej lze obvykle prodat za 

srovnatelných okolností v ČR v daném čase. Ukladatel je 

oprávněn vykonávat zadržovací právo opakovaně až do 

okamžiku prodeje celého množství zemního plynu, k němuž je 

zadržovací právo zřízeno. Ukladatel zmocňuje Skladovatele ke 

všem úkonům spojeným s prodejem plynu v rámci výkonu 

zadržovacího práva a poskytne mu veškerou potřebnou 

součinnost. Z výtěžku zpeněžení se uhradí pohledávky 

Skladovatele vůči Ukladateli včetně příslušenství a 

prokazatelné náklady spojené s výkonem zadržovacího práva. 

Zbývající část výtěžku bude Skladovatel bez zbytečného 

odkladu bezhotovostně zaslána Ukladateli na jím písemně 

určený bankovní účet.

Návrh:

Požadujeme navrhovaný bod zcela vypustit nebo upravit postup, 

tak jak je tomu u prodeje nevytěženého plynu dle pravidel trhu s 

plynem. Bod nepřiměřeně zhoršuje postavení Ukladatele.

Odůvodnění:

Navržené ustanovení zcela jednostranně zhoršuje postavení 

Ukladatele. Rovněž není nijak řešen poměr mezi hodnotou 

zadržovaného plynu a dlužné částky. Navrhovaný způsob prodeje 

je pak zcela jiným mechanismem než mechanismus pro prodej 

nevytěženého plynu podle pravidel trhu s plynem. Rovněž je 

nejasný soulad bodu 11.11 s tímto navrhovaným novým bodem. 

Navrhujeme tedy vypustit nebo upravit postup stejně, jako je 

tomu při prodeji nevytěženého plyn dle pravidel trhu s plynem.

11.14 Zadržovací právo k plynu ve smyslu § 1398 ve spojení s § 1359 Občanského zákoníku bude vykonáno tak, že 

Skladovatel oznámí Ukladateli na poslední jím udanou adresu, že hodlá vykonat zadržovací právo a pokud Ukladatel své 

závazky neuhradí do 30 dní ode dne odeslání oznámení, tak Skladovatel bez zbytečného odkladu prodá celé množství plynu, 

k němuž je zadržovací právo zřízeno. Skladovatel uskuteční prodej prostřednictvím organizovaného trhu s plynem. V 

případě, že objem nabízeného plynu bude  vyšší než celodenní průměr zobchodovaného plynu na organizovaném trhu s 

plynem za poslední 3 měsíce, může Skladovatel prodat plyn i následujícím způsobem: Skladovatel  prokazatelně osloví, 

případně opakovaně osloví, alespoň 10 držitelů licence na obchod s plynem působících v České republice s požadavkem na 

předložení cenové nabídky ohledně prodávaného množství plynu a zároveň informaci o výkonu zadržovacího práva (prodeji 

zemního plynu) transparentním způsobem zveřejní po dobu 7 pracovních dnů na svých internetových stránkách. Plyn bude 

prodán zájemci nebo zájemcům s nejvyšší cenovou nabídkou tak, aby celkový výnos z prodeje byl co nejvyšší.  Skladovatel je 

oprávněn prodat zadržený plyn po částech více zájemcům. Nabídky zájemců o plyn na vyžádání předloží Skladovatel 

Ukladateli. Vlastnické právo k plynu bude převedeno bez zbytečného odkladu po podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní 

ceny. Skladovatel je při prodeji plynu povinen postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Ukladatele tak, aby plyn prodal za 

cenu, za kterou jej lze obvykle prodat za srovnatelných okolností v ČR v daném čase. Ukladatel je oprávněn vykonávat 

zadržovací právo opakovaně až do okamžiku prodeje celého množství zemního plynu, k němuž je zadržovací právo zřízeno. 

Ukladatel zmocňuje Skladovatele ke všem úkonům spojeným s prodejem plynu v rámci výkonu zadržovacího práva a 

poskytne mu veškerou potřebnou součinnost. Z výtěžku zpeněžení se uhradí pohledávky Skladovatele vůči Ukladateli včetně 

příslušenství a prokazatelné náklady spojené s výkonem zadržovacího práva. Zbývající část výtěžku bude Skladovatel bez 

zbytečného odkladu bezhotovostně zaslána Ukladateli na jím písemně určený bankovní účet.         

Vysvětleno

Analogie s nevytěženým plynem a 

zhoršení postavení Ukladetele vysvětleno 

v připomínce č. 10.

Navrhovaný způsob prodeje vychází z 

maximalizace hodnoty pro Ukladatele. V 

případě prodeje plynu přes organizovaný 

trh dochází k navýšení nákladů na prodej v 

podobě poplatků za přesun plynu na 

organizovaný trh, provozovateli 

organizovaného trhu za realizaci prodeje a 

poplatku za opětovné uskladnění plynu. 

Lze totiž velmi pravděpodobně 

předpokládat, že obchodník nebude 

schopen prodávané množství plynu 

uplatnit ve spotřebě a bude nucen ho opět 

uložit v zásobníku plynu.

Při nabídce nadstandardně velkého 

objemu plynu na organizovaném trhu 

navíc hrozí rychlá degradace prodejní ceny 

a tím by mohlo dojít k významnému 

snížení hodnoty prodávaného plynu pro 

Ukladatele.

Zadržovací právo k zemnímu plynu ve smyslu § 1398 ve 

spojení s § 1359 Občanského zákoníku bude vykonáno tak, že 

Skladovatel oznámí Ukladateli na poslední jím udanou adresu, 

že hodlá vykonat zadržovací právo a pokud Ukladatel své 

závazky neuhradí do 30 dní ode dne odeslání oznámení, tak 

Skladovatel bez zbytečného odkladu prodá celé množství 

zemního plynu, k němuž je zadržovací právo zřízeno. Za tím 

účelem prokazatelně osloví, případně opakovaně osloví, 

alespoň 10 držitelů licence na obchod s plynem působících v 

České republice s požadavkem na předložení cenové nabídky 

ohledně prodávaného množství zemního plynu a zároveň 

informaci o výkonu zadržovacího práva (prodeji zemního 

plynu) transparentním způsobem zveřejní po dobu 7 

pracovních dnů na svých internetových stránkách. Plyn bude 

prodán zájemci nebo zájemcům s nejvyšší cenovou nabídkou 

tak, aby celkový výnos z prodeje byl co nejvyšší. Skladovatel je 

oprávněn prodat zadržený plyn po částech více zájemcům. 

Nabídky zájemců o plyn na vyžádání předloží Skladovatel 

Ukladateli. Vlastnické právo k plynu bude převedeno bez 

zbytečného odkladu po podpisu kupní smlouvy a zaplacení 

kupní ceny. Skladovatel je při prodeji plynu povinen 

postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Ukladatele tak, 

aby plyn prodal za cenu, za kterou jej lze obvykle prodat za 

srovnatelných okolností v ČR v daném čase. Ukladatel je 

oprávněn vykonávat zadržovací právo opakovaně až do 

okamžiku prodeje celého množství zemního plynu, k němuž je 

zadržovací právo zřízeno. Ukladatel zmocňuje Skladovatele ke 

všem úkonům spojeným s prodejem plynu v rámci výkonu 

zadržovacího práva a poskytne mu veškerou potřebnou 

součinnost. Z výtěžku zpeněžení se uhradí pohledávky 

Skladovatele vůči Ukladateli včetně příslušenství a 

prokazatelné náklady spojené s výkonem zadržovacího práva. 

Zbývající část výtěžku bude Skladovatel bez zbytečného 

odkladu bezhotovostně zaslána Ukladateli na jím písemně 

určený bankovní účet.
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11.14 Návrh:

Navrhujeme zcela vypustit bod 11.14., který nově zavádí institut 

zadržovacího práva.

Odůvodnění:

Nově navrhovaný institut zadržovacího práva je podle našeho 

názoru zcela netransparentní, a to jak s ohledem na 

nepřiměřenost vůči porušení smlouvy (hodnota plynu vůči ceně za 

skladování kapacity), tak s ohledem na nejasné další nakládání se 

zadrženým plynem.

Vysvětleno

Institut zdaržovacího práva je zaveden 

NOZ - §1398. Navržená úprava řádu ma za 

cíl odstranit nejistotu stran a 

transparentním způsobem popsat způsob 

výkonu zadržovacího práva s cílem, aby 

tento postup zajišťoval maximální možný 

výnos - jak pro ukladatele, tak pro 

provozovatele PZP, který z výnosu prodeje 

plynu uhradí dlužnou pohledávku, když 

dosavadní výše zajištění pohledávek do 

výše zhruba měsíční expozice není dle 

praktických zkušeností dostatečné. 

Navržený postup provozovatele PZP 

nemůže být nepřiměřený, neboť prodej 

plynu bude předem avizován a ukladatel 

má možnost zpeněžení zabránit - kdykoliv 

může dlužnou pohledávku uhradit, 

poskytnout dostačné jiné zajištění, apod. 

Ukladatel nebude poškozen, neboť 

veškerý výnos z prodeje plynu bude po 

hrazení pohledávek provozovatele 

vyplacen ukladateli. Nelze dle našeho 

názoru zaměňovat s institutem prodeje 

nevyteženého plynu, jehož primárním 

cílem je uvolnit kapacitu zásobníku pro 

užívání dalšímí ukladateli, a institut 

výkonu zadržovacího práva, jehož 

primárním cílem je maximální uspokojení 

pohledávaky provozovatele ZP za 

dlužníkem - ukladatelem.

Akceptováno

Cílem návrhu je ochrana oprávněných zájmů majitele 

plynu za účelem maximalizace výnosu z prodeje plynu, 

aniž by byly poškozeny zájmy kteréhokoli držitele licence 

na obchod s plynem působícího v ČR. Proto návrh 

předkládá dvojí způsob oslovení držitelů licence na 

obchod s plynem působících v ČR:

1. Informace o prodeji bude zveřejněna na internetových 

stránkách innogy Gas Storage a přístupná všem držitelům 

licence na obchod s plynem působícím v ČR 

2. Zároveň bude alespoň 10 z nich osloveno přímo, aby 

byly zvýšeny šance na maximalizaci výnosu z prodeje. 

innogy Gas Storage se tak dobrovolně zavazuje k větší 

transparentnosti, než k jaké jsou při prodeji plynu 

povinováni sami držitelé licence na obchod s plynem. 

Pokud by stejný prodej chtěl uskutečnit držitel licence na 

obchod s plynem, nebyl by povinen  nabídku prodeje 

jakkoli zveřejnit ani oslovit více než jednoho zájemce. Toto 

dvojí oslovení tedy zajišťuje rovné postavení držitelů 

licence, jelikož informace o prodeji plynu bude veřejná a 

všem přístupná a zároveň v nejvyšší možné míře chrání 

zájmy majitele plynu skrze závazek innogy Gas Storage k 

aktivnímu oslovení alespoň 10 držitelů licence. 

Byly vyškrtnuty všechny výskyty slova "zemní" v textu 

řádu.

Vyškrtnuty všechny výskyty slova "zemní" v textuz navrhu u pripominky c. 10 potom 

vyplyva, ze v pripade uplatneni 

institutu zadrzovaciho prava bude 

osloveno alespon deset subjektu. 

Jelikoz ovsem drzitelu  licence na 

obchod s plynem pusobicich v Ceske 

republice je nekolik desitek, jevi se, ze 

by takoveto ustanoveni mohlo zakladat 

nerovne postaveni u prislusnych 

ucastniku trhu s plynem. S ohledem na 

uvedene je nezbytne z Vasi

strany specifikovat, z jakeho duvodu je 

navrhovana takovato uprava. Zaroven 

Energeticky regulacni urad upozornuje 

na nespravne uziti terminu " zemni 

plyn".

Akceptováno
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Příloha č. 1, bod 

3 a 5

3. V případě neplnění povinností uvedených v čl. 1 a 2 této 

přílohy je Skladovatel oprávněn požadovat od Ukladatele 

dodatečné zajištění plnění jeho finančních závazků z 

uzavřených smluv. Pokud nebude požadované dodatečné 

zajištění poskytnuto Ukladatelem nejpozději ve lhůtě určené 

Skladovatelem, je Skladovatel oprávněn od jakékoliv jedné či 

všech smluv s Ukladatelem odstoupit s účinky ex nunc k 

okamžiku doručení oznámení o odstoupení. Skladovatel je 

rovněž oprávněn odmítnout nominaci nebo renominaci 

Ukladatele tak, aby nebyla překročena Kreditní expozice.

5. Kreditní expozice (CE) Skladovatele vůči Ukladateli je 

definována jako nejvyšší z měsíčních plateb Ukladatele v 

období tvořeném aktuálním kalendářním měsícem a 

nejbližšími třemi po sobě jdoucími kalendářními měsíci 

následujícími po aktuálním měsíci snížená o 100.000 Kč a 

případně dále snížená o způsobilou formu zajištění dle 

odstavce 7. této Přílohy. Měsíční platba se počítá jako součet 

všech v daném měsíci splatných finančních závazků 

Ukladatele (včetně DPH) a budoucích finančních závazků 

Ukladatele, které bude Ukladatel povinen v daném měsíci 

hradit na základě smluv uzavřených se Skladovatelem.

Návrh:

Nesouhlasíme se zhoršením podmínek pro Ukladatele v bodě 3., 

5., tabulce k ratingu, úpravě testu u části „Bankovní záruka“ a 

„Ručení“. Požadujeme zachování stávajícího stavu, změny 

odmítáme. Zvláště, když operace v zásobníku vyvolávají nutnost 

dalšího zajišťování u operátora trhu.

Odůvodnění:

Navržené změny jednostranně zhoršují postavení Ukladatele bez 

zjevných důvodů vedoucí k takové změně, a to:

-  V bodě 3. je „v přiměřené lhůtě“ nahrazeno „ve lhůtě určené 

Skladovatelem“

-  V tabulce „Rating“ dochází ke značnému zpřísnění požadavků na 

rating. To samé se týká části „Bankovní záruka“ a „Ručení“.

3. V případě neplnění povinností uvedených v čl. 1 a 2 této přílohy je Skladovatel oprávněn požadovat od Ukladatele 

dodatečné zajištění plnění jeho finančních závazků z uzavřených smluv. Pokud nebude požadované dodatečné zajištění 

poskytnuto Ukladatelem nejpozději ve lhůtě 10 kalendářních dnů, je Skladovatel oprávněn od jakékoliv jedné či všech 

smluv s Ukladatelem odstoupit s účinky ex nunc k okamžiku doručení oznámení o odstoupení. Skladovatel je rovněž 

oprávněn odmítnout nominaci nebo renominaci Ukladatele tak, aby nebyla překročena Kreditní expozice.

Částečně akceptováno

V bodě 3 je do textu doplněno přesné 

určení lhůty 10 dnů

Bod 5 reaguje na obchodní rizika, kterým 

je provozovatel zásobníku plynu vystaven. 

Jedná se opreventivní opatření, jehož 

cílem je předcházet situaci, kdy Ukladatel 

není schopen plnit svoje závazky. 

5. Kreditní expozice (CE) Skladovatele vůči Ukladateli 

je definována jako nejvyšší z měsíčních plateb 

Ukladatele v období tvořeném aktuálním 

kalendářním měsícem a nejbližšími po sobě jdoucími 

kalendářními měsíci následujícími po aktuálním 

měsíci snížená o 100.000 Kč a případně dále snížená 

o způsobilou formu zajištění dle odstavce 7. této 

Přílohy. Měsíční platba se počítá jako součet všech v 

daném měsíci splatných finančních závazků 

Ukladatele (včetně DPH), které bude Ukladatel 

povinen v daném měsíci hradit na základě smluv 

uzavřených se Skladovatelem.

Akceptováno
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Příloha č. 1, bod 

3

3. V případě neplnění povinností uvedených v čl. 1 a 2 této 

přílohy je Skladovatel oprávněn požadovat od Ukladatele 

dodatečné zajištění plnění jeho finančních závazků z 

uzavřených smluv. Pokud nebude požadované dodatečné 

zajištění poskytnuto Ukladatelem nejpozději ve lhůtě určené 

Skladovatelem, je Skladovatel oprávněn od jakékoliv jedné či 

všech smluv s Ukladatelem odstoupit s účinky ex nunc k 

okamžiku doručení oznámení o odstoupení. Skladovatel je 

rovněž oprávněn odmítnout nominaci nebo renominaci 

Ukladatele tak, aby nebyla překročena Kreditní expozice.

Návrh:

Nevidíme důvod pro zpřísňování podmínek a navrhujeme 

ponechat stávající podmínky např. v bodě 3, nebo u bankovních 

záruk. 

Odůvodnění:

Nově navrhovaný text přílohy č. 1 přinese velké zpřísnění 

podmínek, pro které nevidíme žádný důvod, protože stávající 

nastavení považujeme za zcela dostatečné, např. v bodě 3, kde se 

nově má poskytnou zajištění podle Skladovatele a nikoliv v 

přiměřené lhůtě, zpřísňují se raitingy apod.

3. V případě neplnění povinností uvedených v čl. 1 a 2 této přílohy je Skladovatel oprávněn požadovat od Ukladatele 

dodatečné zajištění plnění jeho finančních závazků z uzavřených smluv. Pokud nebude požadované dodatečné zajištění 

poskytnuto Ukladatelem nejpozději ve lhůtě 10 kalendářních dnů, je Skladovatel oprávněn od jakékoliv jedné či všech 

smluv s Ukladatelem odstoupit s účinky ex nunc k okamžiku doručení oznámení o odstoupení. Skladovatel je rovněž 

oprávněn odmítnout nominaci nebo renominaci Ukladatele tak, aby nebyla překročena Kreditní expozice.

Částečně akceptováno

V bodě 3 je do textu doplněno přesné 

určení lhůty 10 dnů

Bod 5 reaguje na obchodní rizika, kterým 

je provozovatel zásobníku plynu vystaven. 

Jedná se opreventivní opatření, jehož 

cílem je předcházet situaci, kdy Ukladatel 

není schopen plnit svoje závazky. 

Akceptováno
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Příloha č. 3

Připomínky k navrženým změnám příloze č. 3

Návrh:

Navrhovaný termín tří pracovních dnů místo stávajících deseti 

považujeme za nepřiměřeně krátký a v rozporu s pravidly trhu s 

plynem. Požaduje zkrátit vyhlášení aukce ze stávajících deseti na 

sedm v souladu s úpravou pravidel trhu s plynem (cenové 

podmínky aukce může mít Skladovatel aukce možnost v souladu s 

pravidly trhu s plynem změnit i v kratším termínu). Navrhujeme 

změnit text řádu dle doporučení.

Rezervaci skladovací kapacity na základě uzavřené rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu 

provádí Skladovatel na základě výsledků aukce pořádané Skladovatelem nebo na základě žádosti. Způsob prodeje, který 

může být proveden prostřednictvím aukce nebo na základě žádosti, určuje Skladovatel. Žádost musí být doručena 

Skladovateli nejpozději 3 pracovní dny před začátkem plynárenského dne, který předchází prvnímu plynárenskému dni, pro 

který je dočasný provozní objem požadován, nedohodne-li se se Skladovatelem jinak. Skladovatel potvrdí výsledky 

rezervace Ukladateli nejpozději následující pracovní den po ukončení aukce nebo po přijetí žádosti a okamžikem odeslání 

výsledků rezervace dochází k uzavření dílčí smlouvy (dále jen „dílčí smlouva“) a přidělení dočasného provozního objemu 

Ukladateli. Prodej prostřednictvím aukce definuje Skladovatel v podmínkách aukce veřejně vyhlášených nejméně 5 

pracovních dní před konáním aukce. Účastí v aukci subjekt potvrzuje, že bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce 

zveřejněnými Skladovatelem včetně přiložených vzorových smluv.

Akceptováno s vysvětlením

Služba dočasného provozního objemu 

slouží především k reakci na neočekávané 

změny na trhu, které chce obchodník 

využít. Z tohoto důvodu je jedním z 

důležitých parametrů rychlost reakce. Ze 

zkušenosti Skladovatele vyplývá, že i 

původně navrhovaný termín 3 pracovních 

dnů je pro tyto reakci spíše dlouhý.

Tyto obchodní příležitosti tedy využívají 

pouze obchodníci, kteří jsou schopni 

rychle reagovat, a kteří toto zkrácení 

navrhovali.

Akceptováno
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Příloha č. 3, bod 

4

Rezervaci skladovací kapacity na základě uzavřené rámcové 

smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu 

provádí Skladovatel na základě výsledků aukce pořádané 

Skladovatelem nebo na základě žádosti. Způsob prodeje, který 

může být proveden prostřednictvím aukce nebo na základě 

žádosti, určuje Skladovatel. Žádost musí být doručena 

Skladovateli nejpozději 3 pracovní dny před začátkem 

plynárenského dne, který předchází prvnímu plynárenskému 

dni, pro který je dočasný provozní objem požadován, 

nedohodne-li se se Skladovatelem jinak. Skladovatel potvrdí 

výsledky rezervace Ukladateli nejpozději následující pracovní 

den po ukončení aukce nebo po přijetí žádosti a okamžikem 

odeslání výsledků rezervace dochází k uzavření dílčí smlouvy 

(dále jen „dílčí smlouva“) a přidělení dočasného provozního 

objemu Ukladateli. Prodej prostřednictvím aukce definuje 

Skladovatel v podmínkách aukce veřejně vyhlášených 

nejméně 3 pracovní dny před konáním aukce. Účastí v aukci 

subjekt potvrzuje, že bezpodmínečně souhlasí s podmínkami 

aukce zveřejněnými Skladovatelem včetně přiložených 

vzorových smluv.

Návrh:

Navrhujeme  změnu nikoliv na 3 ale 5 pracovních dnů. 

Odůvodnění:

Nevidíme důvod pro takto radikální zkrácení lhůty, je třeba mít 

možnost se s podmínkami důkladně seznámit.

Rezervaci skladovací kapacity na základě uzavřené rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu 

provádí Skladovatel na základě výsledků aukce pořádané Skladovatelem nebo na základě žádosti. Způsob prodeje, který 

může být proveden prostřednictvím aukce nebo na základě žádosti, určuje Skladovatel. Žádost musí být doručena 

Skladovateli nejpozději 3 pracovní dny před začátkem plynárenského dne, který předchází prvnímu plynárenskému dni, pro 

který je dočasný provozní objem požadován, nedohodne-li se se Skladovatelem jinak. Skladovatel potvrdí výsledky 

rezervace Ukladateli nejpozději následující pracovní den po ukončení aukce nebo po přijetí žádosti a okamžikem odeslání 

výsledků rezervace dochází k uzavření dílčí smlouvy (dále jen „dílčí smlouva“) a přidělení dočasného provozního objemu 

Ukladateli. Prodej prostřednictvím aukce definuje Skladovatel v podmínkách aukce veřejně vyhlášených nejméně 5 

pracovních dní před konáním aukce. Účastí v aukci subjekt potvrzuje, že bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce 

zveřejněnými Skladovatelem včetně přiložených vzorových smluv.

Akceptováno Akceptováno
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4.9 

a 

4.10

4.9 Žadatel předloží Skladovateli doklady prokazující splnění 

podmínek dle odst. 4.7.1 nejpozději před podpisem smlouvy z 

jeho strany. V případě, že smlouva je podepsána dříve než dva 

měsíce před začátkem prvního skladovacího období, může 

Žadatel Skladovateli doklady prokazující splnění podmínek dle 

odst. 4.7.1 předložit i po podpisu smlouvy o uskladňování, 

nejpozději však dva měsíce před začátkem prvního 

skladovacího období.

Žadatel není oprávněn provádět jakékoliv výhrady či omezení 

nebo provádět dodatky nebo jiné změny v návrhu smlouvy o 

uskladňování. V případě, že žadatel nedoručí Skladovateli 

Žadatelem podepsaný Skladovatelův návrh smlouvy o 

uskladňování včetně dokladu dle odst. 4.7.1, pokud se k 

návrhu přikládá, ve lhůtě dle podmínek aukce, nebo 

podepsané vyhotovení bude obsahovat jakékoliv výhrady, 

dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh smlouvy o 

uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká, smlouva o 

uskladňování není uzavřena a zanikají účinky oznámení o 

rezervované skladovací kapacitě.

Připomínky legislativně-technické

V bodech 4.9. a 4.10. je zřejmě chybný odkaz na odstavce.

4.9 Žadatel předloží Skladovateli doklady prokazující splnění podmínek stanovených v odst. 4.7.1 nejpozději před podpisem 

smlouvy z jeho strany. V případě, že smlouva je podepsána dříve než dva měsíce před začátkem prvního skladovacího 

období, může Žadatel Skladovateli doklady prokazující splnění podmínek dle odst. 4.7.1 předložit i po podpisu smlouvy o 

uskladňování, nejpozději však dva měsíce před začátkem prvního skladovacího období.

Žadatel není oprávněn provádět jakékoliv výhrady či omezení nebo provádět dodatky nebo jiné změny v návrhu smlouvy o 

uskladňování. V případě, že žadatel nedoručí Skladovateli Žadatelem podepsaný Skladovatelův návrh smlouvy o 

uskladňování včetně dokladu dokazujícího splnění podmínek dle odst. 4.7.1, pokud se k návrhu přikládá, ve lhůtě dle 

podmínek aukce, nebo podepsané vyhotovení bude obsahovat jakékoliv výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh 

smlouvy o uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká, smlouva o uskladňování není uzavřena a zanikají účinky oznámení o 

rezervované skladovací kapacitě.

Akceptováno Akceptováno
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5.1 Na základě rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní 

skladovací kapacitu s pevným výkonem a s přerušitelným 

výkonem, která upravuje podmínky pro poskytnutí těchto 

skladovacích kapacit prostřednictvím jednotlivých dílčích 

smluv o uskladňování, které jsou uzavírány v souladu s 

Pravidly trhu s plynem, se rezervuje příslušná denní skladovací 

kapacita.

Připomínky legislativně-technické

2. V bodě 5.1. má být nikoliv spojka „a“, ale spojka „nebo“ 

obdobně, jako je tomu v bodě 5.2

Na základě rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s pevným výkonem nebo s přerušitelným 

výkonem, která upravuje podmínky pro poskytnutí těchto skladovacích kapacit prostřednictvím jednotlivých dílčích smluv o 

uskladňování, které jsou uzavírány v souladu s Pravidly trhu s plynem, se rezervuje příslušná denní skladovací kapacita.

Akceptováno Akceptováno
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2.14 Převod – převod skladovací kapacity rezervované pro 

Ukladatele a všech souvisejících práv a povinností včetně 

práva nominovat na jiný subjekt při zachování smluvních 

podmínek platných mezi Ukladatelem a Skladovatelem v době 

převodu,

Požadujeme upravit definici pojmu "Převod" na "Převod kapacity" 

tak, aby všechny specifické pojmy uvedené jak v definicích, tak v 

celém řádu měly jednoznačný výklad.

Převod kapacity – převod skladovací kapacity rezervované pro Ukladatele a všech souvisejících práv a povinností včetně 

práva nominovat na jiný subjekt při zachování smluvních podmínek platných mezi Ukladatelem a Skladovatelem v době 

převodu,

Akceptováno Akceptováno
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2.15 Převod plynu - převod plynu v rámci virtuálního zásobníku 

plynu Skladovatele mezi dvěma různými účty oprávněných 

uživatel skladovací kapacity

Žádáme, aby v řádu došlo k terminologickému vyjasnění rozdílu 

mezi Ukladatelem a oprávněným uživatelem skladovací kapacity.

Oprávněný uživatel skladovací kapacity - Ukladatel nebo subjekt, který Přenosem získá možnost využívat skladovací 

kapacitu Ukladatele  a právo nominovat vůči Skladovateli v rozsahu přenesené kapacity. Opravněnému uživateli 

skladovací kapacity je  v systému Skladovatele veden samostatný účet,

Akceptováno Akceptováno
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2.22 Stabilizační odstávka – přerušení procesu vtláčení nebo těžby 

do jednotlivého zásobníku plynu z důvodu zamezení 

bezprostředního ohrožení zásobníku plynu ve smyslu 

Energetického zákona při dosažení stanoveného ložiskového 

tlaku v souladu s provozní dokumentací, kterou Skladovatel 

vypracovává v souladu s § 22 vyhlášky Českého báňského 

úřadu č. 239/1998 Sb. Stabilizační odstávka zároveň zajišťuje 

ochranu ložiska a bezpečnost provozu v souladu s § 64 

uvedené vyhlášky,

Navrhujeme, aby bylo přesněji specifikováno ustanovení 

energetického zákona - odkaz na ustanovení vyhlášky ČBÚ je do §, 

stejně by tedy mělo být odkázováno do EZ.

Stabilizační odstávka – přerušení procesu vtláčení nebo těžby do jednotlivého zásobníku plynu z důvodu zamezení 

bezprostředního ohrožení zásobníku plynu ve smyslu § 60 Energetického zákona při dosažení stanoveného ložiskového 

tlaku v souladu s provozní dokumentací, kterou Skladovatel vypracovává v souladu s § 22 vyhlášky Českého báňského úřadu 

č. 239/1998 Sb. Stabilizační odstávka zároveň zajišťuje ochranu ložiska a bezpečnost provozu v souladu s § 64 uvedené 

vyhlášky,

Akceptováno Akceptováno
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3.6.5 + příloha č. 

6

Bonifikace a sankce za dodržování sezónních a měsíčních 

nominací (Smlouva o dodržování nominací), pokud s tím 

Ukladatel souhlasí. Podrobné nediskriminační podmínky 

poskytování služby jsou transparentním způsobem uvedeny 

na internetových stránkách Skladovatele.

Návrh:

Navrhujeme službu z řádu vypustit.

Odůvodnění:

Při poskytování uvedené služby se uzavírá smlouva, která není 

dána energetickým zákonem, proto se k ní nelze v rámci 

schvalování řádu vyjádřit ve správním řízení. K této smlouvě musí 

mít právo se vyjádřit obě smluvní strany, pokud bude služba v 

řádu uvedena, nemá možnost se k podmínkám smlouvy druhá 

strana vyjádřit.

Služba je dále v řádu nedostatečně popsána, nejsou zde popsány 

povinnosti smluvních stran, termíny apod., není zde uveden 

mechanismus ani postup při bonifikaci a sankci. Použitá textace 

nezaručuje, že nedojde k založení nerovnováhy v právech a 

povinnostech účastníků trhu s plynem.

Vysvětleno

Řada dalších smluv, které jsou uzavírány 

mezi ukladatelem a prozovatelem PZP 

nejsou upraveny v EZ. Ani EZ ani jiný 

právní předpis neomezuje smluvní volnost 

subjektů bez zákonného důvodu. EZ 

stanoví požadavky na určité typy smluv, 

jejich náležitosti. Neznamená to ale, že 

jiné smluvní typy nebo nepojmenované 

smlouvy nemohou být zavírány.

Akceptováno
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4.4 V případě, že dojde k selhání Aukčního systému na straně 

Skladovatele, zašle neprodleně Skladovatel, obvykle 

elektronickou poštou, informaci o selhání Aukčního systému a 

realizuje náhradní aukci v termínu bezprostředně následujícím 

po obnovení funkčnosti Aukčního systému. Náhradní aukcí se 

rozumí též pokračování v přerušené aukci. O náhradním 

termínu aukce Skladovatel neprodleně informuje účastníky 

aukce. Náhradní termín musí být stanoven přiměřeně 

okolnostem situace, nesmí však nastat dříve než 30 minut po 

jeho oznámení.

Návrh:

Navrhujeme, aby výraz "obvykle" byl vypuštěn. V případě jeho 

zachování žádáme, aby bylo uvedeno, jakým jiným způsobem lze 

zasílat informaci o selhání Aukčního systému. 

Výraz "obvykle" znamená ještě jiný způsob, který je nutné uvést v 

tomto ustanovení.

V případě, že dojde k selhání Aukčního systému na straně Skladovatele, zašle neprodleně Skladovatel, obvykle 

elektronickou poštou, informaci o selhání Aukčního systému a realizuje náhradní aukci v termínu bezprostředně 

následujícím po obnovení funkčnosti Aukčního systému. Náhradní aukcí se rozumí též pokračování v přerušené aukci. O 

náhradním termínu aukce Skladovatel neprodleně informuje účastníky aukce. Náhradní termín musí být stanoven 

přiměřeně okolnostem situace, nesmí však nastat dříve než 30 minut po jeho oznámení.

Akceptováno Akceptováno
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4.6.2 bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce zveřejněnými 

Skladovatelem včetně znění vzorové smlouvy o uskladňování 

plynu a případných dalších dokumentů, které jsou součástí 

podmínek aukce.

Z uvedeného textu tohoto bodu není zřejmé o jaké "případné další 

dokumenty" se jedná, tudíž by mělo být doplněno o výčet, nebo 

upraveno tak, že předmětné sousloví je nahrazeno slovy "včetně 

všech". V této souvislosti upozorňujeme na to, že všechny dotčené 

dokumenty musí být veřejně přístupné.

Bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce zveřejněnými Skladovatelem včetně znění vzorové smlouvy o uskladňování 

plynu a včetně všech relevantních dokumentů, které jsou součástí podmínek aukce.

Akceptováno s úpravou

Ani EZ, ani Pravidla trhu nepožadují, aby 

součástí řádu byla veškerá dokumentace k 

aukcícm. Obava z právní nejistoty je 

neodůvodněná, dokumenty jsou vždy s 

předstihem zveřejněny. Všichni zájemci o 

kapcitu budou znat jejich obsah.

Akceptováno
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4.10 Žadatel není oprávněn provádět jakékoliv výhrady či omezení 

nebo provádět dodatky nebo jiné změny v návrhu smlouvy o 

uskladňování. V případě, že žadatel nedoručí Skladovateli 

Žadatelem podepsaný Skladovatelův návrh smlouvy o 

uskladňování včetně dokladu dle odst. 4.7.1, pokud se k 

návrhu přikládá, ve lhůtě dle podmínek aukce, nebo 

podepsané vyhotovení bude obsahovat jakékoliv výhrady, 

dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh smlouvy o 

uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká, smlouva o 

uskladňování není uzavřena a zanikají účinky oznámení o 

rezervované skladovací kapacitě.

Návrh:

Požadujeme upřesnit tento bod.

Odůvodnění:

Z uvedeného není zřejmé o jakých doklad se jedná - bod 4.7.1 

žádný doklad neuvádí. 

Žadatel není oprávněn provádět jakékoliv výhrady či omezení nebo provádět dodatky nebo jiné změny v návrhu smlouvy o 

uskladňování. V případě, že žadatel nedoručí Skladovateli Žadatelem podepsaný Skladovatelův návrh smlouvy o 

uskladňování včetně dokladu dokazujícího splnění podmínek dle odst. 4.7.1, pokud se k návrhu přikládá, ve lhůtě dle 

podmínek aukce, nebo podepsané vyhotovení bude obsahovat jakékoliv výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh 

smlouvy o uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká, smlouva o uskladňování není uzavřena a zanikají účinky oznámení o 

rezervované skladovací kapacitě.

Akceptováno Akceptováno

25

5.3 Žadatel může podat žádost o rezervaci denní skladovací 

kapacity v případě, že má se Skladovatelem uzavřenou 

příslušnou rámcovou smlouvu a splňuje podmínky dle tohoto 

Řádu, především článku 4.7. Žádost o rezervaci denní 

skladovací kapacity podává Žadatel elektronicky v termínech 

uvedených v Pravidlech trhu s plynem prostřednictvím 

Nominačního systému Skladovatele nebo jiným způsobem 

stanoveným Skladovatelem. V případě denní skladovací 

kapacity s přerušitelným výkonem je součástí požadavku 

cena nabízená za jednotku skladovací kapacity. Další 

podmínky pro podání žádosti o rezervaci denní skladovací 

kapacity jsou uvedeny na internetových stránkách 

Skladovatele. Aktuální výše cen je uvedena v Nominačním 

systému Skladovatele a jejich orientační výše také na 

internetových stránkách Skladovatele.

Návrh:

Navrhujeme upravit vloženou větu doplněním informace, že se 

doručené žádosti vyhodnocují podle § 56 odst. 2 PTP, tj. podle 

časové značky přijetí žádosti.

V souvislosti s touto připomínkou upozorňujeme na možný 

nesoulad s poslední větou bodu 5.3, která stanoví, že "Aktuální 

výše cen je uvedena v nominačním systému...". Pokud je cena 

uvedena v nominačním systému je zbytečné, aby ji žadatel uváděl 

v žádosti.

Vysvětleno

Odstavec popisuje způsob podání žádosti 

o denní skladovací kapacitu bez ohledu na 

to, zda se jedná o pevnou či přerušitelnou. 

Vložená věta se týká pouze denní 

skladovací kapacity s přerušitelným 

výkonem, jejíž přidělení je určeno cenou. 

Tento postup vychází § 60, odst. 2 Pravidel 

trhu s plynem, který stanovuje postup při 

krácení skladovací kapacity s 

přerušitelným výkonem na základě ceny. 

Doplnění reflektuje aktuální znění Pravidel 

trhu s plynem, ze kterých byl text 

obsahující informaci o ceně jako součásti 

žádosti o denní skladovací kapacitu s 

přerušitelným výkonem vypuštěn.

Akceptováno



26

6.2 Převod, Přenos a Převod plynu je možné uskutečnit mezi 

jednotlivými smlouvami o uskladňování jednoho Ukladatele, 

mezi Ukladateli a mezi Ukladatelem a jiným oprávněným 

uživatelem skladovací kapacity, pokud tomu nebrání smluvní 

závazky Skladovatele a pokud neexistují důvodné obavy, že 

nový oprávněný uživatel skladovací kapacity nebude schopen 

plnit svoje povinnosti. Převod plynu je možný pouze v 

případě, že převodce není či během trvání jakékoliv v době 

převodu plynu účinné smlouvy o uskladnění a rámcové 

smlouvy o uskladnění nebyl vůči Skladovateli v prodlení s 

plněním jakéhokoliv peněžního závazku. Skladovatel nemusí 

udělit souhlas s Převodem a Převodem plynu, pokud existují 

důvodné obavy, že by v důsledku tohoto kroku došlo ke 

zhoršení pozice Skladovatele jakožto věřitele.

1. Návrh zakládá nerovnováhu v postavení účastníků trhu. Při 

posuzování plnění peněžního závazku by neměla být zpětná lhůta 

nekonečná. 

2.S ohledem na schvalovaný řád se může jednat pouze o peněžní 

závazky vyplývající ze smlouvy o uskladnění.

3. Poslední věta je diskriminační. Pokud je splněno finanční 

zajištění, případně další podmínky stanovené pro převod kapacity, 

přenos kapacity, nebo převod plynu, tak skladovatel nemůže 

vytvářet další kritéria pro schválení těchto doplňkových služeb.

Převod kapacity, Přenos a Převod plynu je možné uskutečnit mezi jednotlivými smlouvami o uskladňování jednoho 

Ukladatele, mezi Ukladateli a mezi Ukladatelem a jiným oprávněným uživatelem skladovací kapacity, pokud tomu nebrání 

smluvní závazky Skladovatele a pokud neexistují důvodné obavy, že nový oprávněný uživatel skladovací kapacity nebude 

schopen plnit svoje povinnosti. Převod plynu je možný pouze v případě, že převodce není či během trvání jakékoliv v době 

Převodu plynu účinné smlouvy o uskladnění a rámcové smlouvy o uskladnění nebyl vůči Skladovateli v prodlení s plněním 

jakéhokoliv peněžního závazku v období posledních 12 měsíců před datem Převodu plynu. Skladovatel nemusí udělit 

souhlas s Převodem kapacity a Převodem plynu, pokud existují důvodné obavy, že by v důsledku tohoto kroku došlo ke 

zhoršení pozice Skladovatele jakožto věřitele.

Akceptováno s vysvětlením 

ad 1. Byla doplněna lhůta 12 měsíců.

ad 2. a 3. V součanosti je zajištění 

stanoveno na pokrytí závazků na jeden 

měsíc, což je velmi málo v poměru k 

finančním závazkům vycházejících se 

smlouvy o uskladnění. Toto nastavení 

udržuje nízkou vstupní bariéru pro 

skladování a je v zájmu nedikrimance a 

rovnováhy všech účastníků trhu, aby se 

finanční zajištění nenavyšovalo. Na 

druhou stranu však dostatečně nekryje 

rizika, která vyvstávají provozovateli 

zásobníku plynu. Navržený text je 

kompromisem mezi udržením nízkého 

finančního zajištění a ochranou 

oprávněných zájmů provozovatele 

zásobníku plynu. Smyslem je omezit  

účelové převodu plynu - aktiva, z něhož 

může skladovatel hojit své pohledávky.

Ve  vztahu  k navrhu  noveho  zneni  

bodu 6.2  (pripominka c.  26)  bylo 

zjisteno,  ze  toto neodpovida textu 

vyporadani, je tudiz nezbytne upresnit, 

ktery text rna byt povazovan  za 

spravny.

6.2 Převod kapacity, Přenos kapacity a Převod plynu 

je možné uskutečnit mezi jednotlivými smlouvami o 

uskladňování jednoho Ukladatele, mezi Ukladateli a 

mezi Ukladatelem a jiným oprávněným uživatelem 

skladovací kapacity, pokud tomu nebrání smluvní 

závazky Skladovatele a pokud neexistují důvodné 

obavy, že nový oprávněný uživatel skladovací 

kapacity nebude schopen plnit svoje povinnosti. 

Převod plynu je možný pouze v případě, že převodce 

není či během trvání jakékoliv v době Převodu plynu 

účinné smlouvy o uskladnění a rámcové smlouvy o 

uskladnění nebyl vůči Skladovateli v prodlení s 

plněním jakéhokoliv peněžního závazku v období 

posledních 12 měsíců před datem Převodu plynu. 

Skladovatel nemusí udělit souhlas s Převodem 

kapacity a Převodem plynu, pokud existují důvodné 

obavy, že by v důsledku tohoto kroku došlo ke 

zhoršení pozice Skladovatele jakožto věřitele.

Akceptováno

Bylo sjednoceno navrhované znění bodu 6.2 s textem 

vypořádání, které nově obsahuje i změny textu, které 

nebyly předmětem připomínky č. 26.
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6.3 Slučování je možné pouze pro smlouvu o uskladňování 

jednoho Ukladatele za podmínky, že tyto smlouvy mají shodné 

vtláčecí i těžební křivky nebo pokud Ukladatel přistoupí na 

Skladovatelem navržené vtláčecí a těžební křivky.

Návrh:

Požadujeme přeformulovat tento odstavec tak, aby bylo 

zachováno rovné postavení účastníků slučování smluv.

Odůvodnění:

Nově vložený odstavec nepřesně popisuje proces podmínek za 

jakých přistoupí Ukladatel na navržené vtlačecí a těžební křivky. 

Použitý výraz "přistoupí" požadujeme nahradit jiným, např. … 

nebo pokud se Ukladatel se Skladovatelem shodnou na 

vtláčecích a těžebních křivkách. 

Slučování je možné pouze pro smlouvy o uskladňování jednoho Ukladatele za podmínky, že tyto smlouvy mají shodné 

vtláčecí i těžební křivky nebo pokud se Ukladatel se Skladovatelem shodnou na vtláčecí a těžební křivce.

Akceptováno Akceptováno
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6.4 Převod lze uskutečňovat pouze na nabyvatele, který není v 

prodlení s jakoukoliv platbou dle smlouvy o uskladňování 

plynu, a to na základě společné žádosti podané převodcem 

skladovací kapacity v zásobníku plynu a jejím nabyvatelem. 

Převod lze provést i na základě řádně vyplněné smlouvy o 

převodu skladovací kapacity podepsané převodcem a 

nabyvatelem kapacity v zásobníku plynu a prokazatelně 

doručené Skladovateli k podpisu. Vzor smlouvy je dostupný na 

internetové stránce Skladovatele. Při udělování souhlasu s 

Převodem posuzuje Skladovatel splnění podmínek uvedených 

v čl. 4.7.

Doporučujeme upravit jednotlivé odstavece v kapitole 6 tak, aby 

korelovaly s uvozovacím odstavcem. V tomto odstavci se stanoví, 

že k převodu a spol. nemusí dojít, pokud nejsou splněny níže 

uvedené podmínky. V dalších odstavcích se jsou však další 

podmínky, např. v 6.4 se říká, kdy lze převod uskutečňovat, v 6.5 

se hovoří o povinnosti uzavřít smlouvu, nikoli však jako podmínce.

Vysvětleno

Podmínkou udělení souhlasu je řádné 

plnění všech závazků nabyvatele vůči 

Skladovateli, definované v odst. 6.4, i 

smluvní forma Převodu nebo Přenosu 

kapacity, Převodu plynu nebo Slučování, 

která je stanovena v odst. 6.6.

Akceptováno
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6.10 Žádost o převod plynu a Převod nebo Přenos, včetně jejího 

potvrzení nabyvatelem, musí Skladovatel obdržet nejpozději 3 

pracovní dny před požadovaným dnem realizace, nedohodne-

li se se Skladovatelem jinak. Skladovatel žádost schválí 

nejpozději 1 den před požadovaným dnem realizace. 

Skladovatel může Převod a Přenos skladovací kapacity a 

převod plynu odmítnout v případě, že by jeho realizací získal 

převodce nebo nabyvatel neoprávněnou výhodu ve formě 

navýšení smluvních parametrů skladovací kapacity nebo 

pokud nejsou splněny podmínky v čl. 6.3 a dále v případech, 

kdy by jeho realizací vznikly technické podmínky, které by 

neumožnily Skladovateli dodržovat svoje smluvní závazky. 

Pokud by Skladovateli způsobila realizace Převodu či Přenosu 

skladovací kapacity či převodu plynu dodatečné náklady, je 

Skladovatel oprávněn požadovat jejich náhradu nebo Převod 

či Přenos skladovací kapacity či převod plynu odmítnout. Ke 

dni realizace převodu plynu musí převodce v zásobníku plynu 

disponovat převáděným množstvím plynu a nabyvatel volnou 

skladovací kapacitou v dostatečném provozním objemu.

Navrhujeme úpravit větu třetí, neboť pokud dojde ke shodě na 

podmínkách podle bodu 6.3, je již bezpředmětné, aby byla 

posuzována možná výhoda ve formě navýšení smluvních 

parametrů. Jinými slovy, buď dojde na shodě podmínek podle 

bodu 6.3, nebo jsou další podmínky bezpředmětné.

6.10 Žádost o převod plynu a Převod nebo Přenos, včetně jejího potvrzení nabyvatelem, musí Skladovatel obdržet 

nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem realizace, nedohodne-li se se Skladovatelem jinak. Skladovatel žádost 

schválí nejpozději 1 den před požadovaným dnem realizace. Skladovatel může Převod a Přenos skladovací kapacity a převod 

plynu odmítnout v případě, že by jeho realizací získal převodce nebo nabyvatel neoprávněnou výhodu ve formě navýšení 

smluvních parametrů skladovací kapacity nebo pokud nejsou splněny podmínky v čl. 6.3 a dále v případech, kdy by jeho 

realizací vznikly technické podmínky, které by neumožnily Skladovateli dodržovat svoje smluvní závazky. Pokud by 

Skladovateli způsobila realizace Převodu či Přenosu skladovací kapacity či převodu plynu dodatečné náklady, je Skladovatel 

oprávněn požadovat jejich náhradu nebo Převod či Přenos skladovací kapacity či převod plynu odmítnout. Ke dni realizace 

převodu plynu musí převodce v zásobníku plynu disponovat převáděným množstvím plynu a nabyvatel volnou skladovací 

kapacitou v dostatečném provozním objemu.R[1]C

Akceptováno s vysvětlením

Bod 6.3 se vztahuje pouze na Slučování, 

zatímco  odstavec 6.10 se vztahuje na 

žádosti na převod plynu, Převod a Přenos 

kapacity.

Akceptováno
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7.2.3 zaplatit za uskladňování na základě uzavřené smlouvy o 

uskladňování plynu sjednanou cenu bez ohledu na to, zda je 

kapacita využívána, a to i v případě Přenosu ve smyslu čl. 

6nebo v případech stanovených v § 60 odst. 1 písm. f) 

Energetického zákona, a dále při Stabilizačních odstávkách; 

pokud Skladovatel omezí nominaci Ukladatele dle § 60 odst. 1 

písm. f) bod 1 až 4 Energetického zákona, při Stabilizačních 

odstávkách a v případech stanovených smlouvou nebo tímto 

Řádem a Ukladatel zároveň není v prodlení s plněním ani 

jednoho ze svých peněžitých závazků, poskytne Skladovatel 

Ukladateli na základě žádosti Ukladatele kompenzaci tohoto 

omezení formou poskytnutí náhradní kapacity v rozsahu 

krácené nominace za podmínek stanovených tímto Řádem, a 

to v technicky nejbližším možném náhradním termínu nebo v 

termínu dle dohody mezi Skladovatelem a Ukladatelem, 

nejpozději však do konce platnosti příslušné smlouvy o 

uskladňování,

Není zřejmé proč by měl "na základě žádosti" Skladovatel 

poskytnout Ukladateli nějakou kompenzaci,  v případě, že dojde k 

takovéto záležitosti, měl by Skladovatel automaticky nabídnout 

Ukladateli nějakou kompenzaci.

Dále je otázkou posouzení, zda je Skladovatel oprávněn provést 

započtení kompenzace proti plnění peněžních závazků Ukladatele.

Vysvětleno

Kompenzace je nabízena formou 

poskytnutí náhradní kapacity, může tedy 

nastat situace, kdy Ukladatel nebude mít o 

kompenzaci v danou chvíli zájem.  

Ukladatel si o kompenzaci může zažádat 

kdykoli během trvání smlouvy o 

uskladňování, je tedy na Ukladateli, zda a 

kdy kompenzaci využije. Z tohoto důvodu 

k ní není přistupováno automaticky, ale 

dle potřeb Ukladatele a na jeho žádost. 

Akceptováno
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9.5 V případě, že ke konci platnosti smlouvy o uskladňování plynu 

bude stav účtu Ukladatele vykazovat větší rozdíl než 1 MWh z 

důvodu odlišných hodnot předběžného a skutečného 

spalného tepla, tak se k tomuto saldu nepřihlíží. V opačném 

případě řeší Skladovatel a Ukladatel saldo vzniklé odlišnými 

hodnotami spalného tepla vzájemnou dohodou.

Návrh:

Navrhujeme tento odstavec přeformulovat tak, aby bylo 

jednoznačně popsáno, jaké postupy budou použity při rozdílu 

větším než 1 MWh a při rozdílu menším než 1 MWh.

V případě, že ke konci platnosti smlouvy o uskladňování plynu bude stav účtu Ukladatele vykazovat hodnotu mezi -1 

MWh a 1 MWh včetně, k tomuto saldu se nepřihlíží. Pokud stav účtu Ukladatele vykazuje saldo mimo hodnoty uvedené 

v předchozí větě a toto saldo vzniklo z důvodu odlišných hodnot předběžného a skutečného spalného tepla, k saldu se 

nepřihlíží. V opačném ostatních případechě řeší Skladovatel a Ukladatel saldo vzniklé odlišnými hodnotami spalného tepla 

vzájemnou dohodou.

Akceptováno s úpravou Pri zmene textu v souvislosti s 

pripominkou c. 31 doslo vedle upravy 

dle pripominek rovnez k vypusteni 

posledni vety ustanoveni bodu 9.5, kdy 

ovsem neni zrejme, z jakeho  duvodu 

tak bylo ucineno, a proto je nutne 

tento Vas postup vysvetlit, nebot'  se z 

Vasi strany nejedna o uplnou akceptaci 

navrhovane upravy, nybrz doslo ke 

zmene nad ramec navrhu.

  

9.5 V případě, že ke konci platnosti smlouvy o 

uskladňování plynu bude stav účtu Ukladatele 

vykazovat hodnotu mezi -1 MWh a 1 MWh včetně, k 

tomuto saldu se nepřihlíží. Pokud stav účtu 

Ukladatele vykazuje saldo mimo hodnoty uvedené v 

předchozí větě a toto saldo vzniklo z důvodu 

odlišných hodnot předběžného a skutečného 

spalného tepla, k saldu se nepřihlíží. V ostatních 

případech řeší Skladovatel a Ukladatel saldo vzniklé 

odlišnými hodnotami spalného tepla   vzájemnou 

dohodou.

Akceptováno s úpravou

Poslední věta byla v původní formualci nadbytečná, proto 

byla vypuštěna. V návrhu na nové znění však nebyla 

ošetřena situace, kdy by stav účtu Ukladatele na konci 

platnosti smlouvy vykazoval saldo mimo uvedené hodnoty 

a zároveň by toto saldo nevzniklo z důvodu odlišných 

hodnot předběžného a skutečného spalného tepla. Tento 

případ řeší nově navrhovaná věta, kterou navrhujeme nad 

rámec připomínky, aby byl jasně stanoven postup pro 

všechny možné situace.
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11.13 V případě, že Ukladatel podá sám na sebe insolvenční návrh 

ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), stávají se všechny jeho vzniklé a 

dosud nesplatné finanční závazky vůči Skladovateli splatnými, 

a to ke dni předcházejícímu dni zahájení insolvenčního řízení. 

V případě, že bude insolvenční návrh podán kterýmkoli 

věřitelem/věřiteli Ukladatele a nikoli současně též 

Ukladatelem, je Skladovatel oprávněn jednostranným 

písemným úkonem doručeným Ukladateli učinit splatnými 

všechny vzniklé a dosud nesplatné finanční závazky s účinností 

ke dni, který bude uveden v takovém úkonu. Možnost 

započtení pohledávek v insolvenčním řízení se řídí zákonem č. 

182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Navrhujeme tento odstavec vypustit s ohledem na skutečnost, že 

se jedná o jednání, které lze označit v rozporu s ustanovením 

insolvenčního zákona

Vysvětleno

Trváme na uvedeném znění, jelikož 

připomínka není nijak zdůvodněná, proč 

by ustanovení mělo být v rozporu s 

inslovenčním zákonem. Jsme názoru, že 

unstanovení je plně v souladu s 

insolvenčním zákonem z toho důvodu, že 

nijka nedochází ke zkracování věřitelů. 

Okamžikem zahájení insolvenčního řízení 

lze pohledávky uplatňovat pouze 

přihlášením pohledávek, což uvedené 

ustanovení nijak neomezuje. I po zahájení 

insolvenčního řízení se dle insolvenčního 

zákona připouští započtení pohledávek 

vyjma případů např. moratoria (viz  - § 

140). Podmínky započetní se výslovně 

budou řídit insolvenčním zákonem, takže 

zde rozpor neshledáváme.

Akceptováno
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Příloha č. 3, 

odst. 4

Rezervaci skladovací kapacity na základě uzavřené rámcové 

smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu 

provádí Skladovatel na základě výsledků aukce pořádané 

Skladovatelem nebo na základě žádosti. Způsob prodeje, který 

může být proveden prostřednictvím aukce nebo na základě 

žádosti, určuje Skladovatel. Žádost musí být doručena 

Skladovateli nejpozději 3 pracovní dny před začátkem 

plynárenského dne, který předchází prvnímu plynárenskému 

dni, pro který je dočasný provozní objem požadován, 

nedohodne-li se se Skladovatelem jinak. Skladovatel potvrdí 

výsledky rezervace Ukladateli nejpozději následující pracovní 

den po ukončení aukce nebo po přijetí žádosti a okamžikem 

odeslání výsledků rezervace dochází k uzavření dílčí smlouvy 

(dále jen „dílčí smlouva“) a přidělení dočasného provozního 

objemu Ukladateli. Prodej prostřednictvím aukce definuje 

Skladovatel v podmínkách aukce veřejně vyhlášených 

nejméně 3 pracovní dny před konáním aukce. Účastí v aukci 

subjekt potvrzuje, že bezpodmínečně souhlasí s podmínkami 

aukce zveřejněnými Skladovatelem včetně přiložených 

vzorových smluv.

Návrh:

Nesouhlasíme se zkrácením lhůty z 10 pracovních dní na 3 

pracovní dny.

Odůvodnění:

Navrhovaná změna na 3 pracovní dny je v rozporu s pravidly trhu s 

plynem, která vyžadují, aby byly podmínky aukce zveřejněny 

nejméně 5 pracovních dní před začátkem aukce.

Požadujeme zavedení definice pojmu "dočasný provozní objem" 

tak, aby byl v souladu s vyhláškou o pravidlech trhu s plynem, 

která tento pojem nezná.

Rezervaci skladovací kapacity na základě uzavřené rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu 

provádí Skladovatel na základě výsledků aukce pořádané Skladovatelem nebo na základě žádosti. Způsob prodeje, který 

může být proveden prostřednictvím aukce nebo na základě žádosti, určuje Skladovatel. Žádost musí být doručena 

Skladovateli nejpozději 3 pracovní dny před začátkem plynárenského dne, který předchází prvnímu plynárenskému dni, pro 

který je dočasný provozní objem požadován, nedohodne-li se se Skladovatelem jinak. Skladovatel potvrdí výsledky 

rezervace Ukladateli nejpozději následující pracovní den po ukončení aukce nebo po přijetí žádosti a okamžikem odeslání 

výsledků rezervace dochází k uzavření dílčí smlouvy (dále jen „dílčí smlouva“) a přidělení dočasného provozního objemu 

Ukladateli. Prodej prostřednictvím aukce definuje Skladovatel v podmínkách aukce veřejně vyhlášených nejméně 5 

pracovních dní před konáním aukce. Účastí v aukci subjekt potvrzuje, že bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce 

zveřejněnými Skladovatelem včetně přiložených vzorových smluv.

Dočasný provozní objem - skladovací kapacita, která je Ukladateli k dispozici s časově omezenou dostupností s možností 

jejího přerušení ze strany Skladovatele,

Akceptováno s vysvětlením

Podmínky aukce budou zveřejněny 5 

pracovních dní před začátkem aukce, dále 

viz též č.p. 11.

 

Dočasný provozní objem je v souladu s 

vyhláškou o Pravidlech trhu s plynem dle § 

50, odst. 1, který vedle poskytování 

skladovací kapacity uvádí také 

poskytování "skladovacích služeb". Těmito 

skladovacími službami je například 

možnost dokoupení dodatečných výkonů 

nebo právě dočasného pracovního 

objemu. Definice dočasného pracovního 

objemu je doplněna do seznamu definic. 

Akceptováno

11.14 Zadržovací právo k plynu ve smyslu § 1398 ve spojení s § 1359 Občanského zákoníku bude vykonáno tak, že 

Skladovatel oznámí Ukladateli na poslední jím udanou adresu, že hodlá vykonat zadržovací právo a pokud Ukladatel své 

závazky neuhradí do 30 dní ode dne odeslání oznámení, tak Skladovatel bez zbytečného odkladu prodá celé množství plynu, 

k němuž je zadržovací právo zřízeno. Skladovatel uskuteční prodej prostřednictvím organizovaného trhu s plynem. V 

případě, že objem nabízeného plynu bude  vyšší než celodenní průměr zobchodovaného plynu na organizovaném trhu s 

plynem za poslední 3 měsíce, může Skladovatel prodat plyn i následujícím způsobem: Skladovatel prokazatelně osloví, 

případně opakovaně osloví, alespoň 10 držitelů licence na obchod s plynem působících v České republice s požadavkem na 

předložení cenové nabídky ohledně prodávaného množství zemního plynu a zároveň informaci o výkonu zadržovacího práva 

(prodeji zemního plynu) transparentním způsobem zveřejní po dobu 7 pracovních dnů na svých internetových stránkách. 

Plyn bude prodán zájemci nebo zájemcům s nejvyšší cenovou nabídkou tak, aby celkový výnos z prodeje byl co nejvyšší.  

Skladovatel je oprávněn prodat zadržený plyn po částech více zájemcům. Nabídky zájemců o plyn na vyžádání předloží 

Skladovatel Ukladateli. Vlastnické právo k plynu bude převedeno bez zbytečného odkladu po podpisu kupní smlouvy a 

zaplacení kupní ceny. Skladovatel je při prodeji plynu povinen postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Ukladatele tak, 

aby plyn prodal za cenu, za kterou jej lze obvykle prodat za srovnatelných okolností v ČR v daném čase. Ukladatel je 

oprávněn vykonávat zadržovací právo opakovaně až do okamžiku prodeje celého množství zemního plynu, k němuž je 

zadržovací právo zřízeno. Ukladatel zmocňuje Skladovatele ke všem úkonům spojeným s prodejem plynu v rámci výkonu 

zadržovacího práva a poskytne mu veškerou potřebnou součinnost. Z výtěžku zpeněžení se uhradí pohledávky Skladovatele 

vůči Ukladateli včetně příslušenství a prokazatelné náklady spojené s výkonem zadržovacího práva. Zbývající část výtěžku 

bude Skladovatel bez zbytečného odkladu bezhotovostně zaslána Ukladateli na jím písemně určený bankovní účet.         

Částečně akceptováno
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11.14 Zadržovací právo k zemnímu plynu ve smyslu § 1398 ve 

spojení s § 1359 Občanského zákoníku bude vykonáno tak, že 

Skladovatel oznámí Ukladateli na poslední jím udanou adresu, 

že hodlá vykonat zadržovací právo a pokud Ukladatel své 

závazky neuhradí do 30 dní ode dne odeslání oznámení, tak 

Skladovatel bez zbytečného odkladu prodá celé množství 

zemního plynu, k němuž je zadržovací právo zřízeno. Za tím 

účelem prokazatelně osloví, případně opakovaně osloví, 

alespoň 10 držitelů licence na obchod s plynem působících v 

České republice s požadavkem na předložení cenové nabídky 

ohledně prodávaného množství zemního plynu a zároveň 

informaci o výkonu zadržovacího práva (prodeji zemního 

plynu) transparentním způsobem zveřejní po dobu 7 

pracovních dnů na svých internetových stránkách. Plyn bude 

prodán zájemci nebo zájemcům s nejvyšší cenovou nabídkou 

tak, aby celkový výnos z prodeje byl co nejvyšší. Skladovatel je 

oprávněn prodat zadržený plyn po částech více zájemcům. 

Nabídky zájemců o plyn na vyžádání předloží Skladovatel 

Ukladateli. Vlastnické právo k plynu bude převedeno bez 

zbytečného odkladu po podpisu kupní smlouvy a zaplacení 

kupní ceny. Skladovatel je při prodeji plynu povinen 

postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Ukladatele tak, 

aby plyn prodal za cenu, za kterou jej lze obvykle prodat za 

srovnatelných okolností v ČR v daném čase. Ukladatel je 

oprávněn vykonávat zadržovací právo opakovaně až do 

okamžiku prodeje celého množství zemního plynu, k němuž je 

zadržovací právo zřízeno. Ukladatel zmocňuje Skladovatele ke 

všem úkonům spojeným s prodejem plynu v rámci výkonu 

zadržovacího práva a poskytne mu veškerou potřebnou 

součinnost. Z výtěžku zpeněžení se uhradí pohledávky 

Skladovatele vůči Ukladateli včetně příslušenství a 

prokazatelné náklady spojené s výkonem zadržovacího práva. 

Zbývající část výtěžku bude Skladovatel bez zbytečného 

odkladu bezhotovostně zaslána Ukladateli na jím písemně 

určený bankovní účet.

Navrhujeme opravit výraz "zemní plyn" na "plyn" podle definic EZ.

Nesouhlasíme s tím, že není zadržený plyn zobchodován na OTE. Z 

pohledu modelu trhu s plynem se jedná o nevytěžený plyn. Pokud 

by se jednalo o velké objemy, může dojít k rozdělení prodávaného 

plynu na části.

Navíc není jasné, jakým způsobem budou vybíráni držitelé licence 

na obchod, kteří budou osloveni.

Akceptováno
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Příloha č. 6 1. Žádost o uzavření smlouvy o dodržování nominací má 

písemnou nebo elektronickou formu a obsahuje nejméně tyto 

náležitosti:

a) název a identifikační údaje Ukladatele

b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat

c) požadovaná doba nabytí účinnosti a trvání smlouvy

d) specifikace závazných nominací a důsledky jejich dodržení a 

nedodržení

2. Pro uzavření smlouvy o dodržování nominací se ustanovení 

o uzavírání smluv, tedy dle článku 5.2 Řádu, použijí obdobně.

3. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou 

finanční způsobilost k plnění všech svých finančních závazků 

stanovených smlouvou o dodržování nominací uzavřenou se 

Skladovatelem. Pro stanovení výše a prokázání finanční 

způsobilosti se ustanovení přílohy č. 1 použijí obdobně.

4. Fakturační a platební podmínky jsou stanoveny dohodou 

mezi Skladovatelem a Ukladatelem.

Návrh:

Žádáme vypustit celou přílohu č. 6

Odůvodnění:

V Energetickém zákoně, konkrétně v § 72 není uveden tento typ 

smlouvy "Smlouva o dodržování nominací", tudíž nelze souhlasit s 

takto pojmenovanou přílohou. Uvedený návrh je navíc 

jednostranně definujíc povinnosti ukladatele, bez uvedení 

povinností provozovatele zásobníku plynu. Navíc není jasné, jak by 

měl celý systém bonifikací a penalizací fungovat i s ohledem na 

neurčitost sezónních nominací.

2.16 Rámcová smlouva – smlouva uzavíraná v případě denní skladovací kapacity s pevným / přerušitelným výkonem, dočasného 

pracovního objemu a dodržování předběžných nominací, upravující zejména postup rezervace denní skladovací kapacity, dočasného 

pracovního objemu a dodržování předběžných nominací ve smyslu příslušných ustanovení Pravidel trhu a uzavírání dílčích skladovacích 

smluv,

3.6.5 Dodržování předběžných nominací: umožňují Ukladateli, pokud s tím vyjádří souhlas, získat finanční nebo jinou hodnotu za 

dodržení svých předběžných nominací zaslaných Skladovateli. Pokud se realizované nominace budou lišit o více než toleranční pásmo 

vyhlášené Skladovatelem od předběžných nominací, bude Ukladatel povinen uhradit finanční kompenzaci Skladovateli. Podmínky 

konkrétních nabídek Skladovatele definované časem, benefitem, výší finanční kompenzace a tolerančním pásmem budou 

Skladovatelem zveřejňovány na internetových stránkách Skladovatele spolu se zasláním informačního emailu všem Ukladatelům. 

Ukladatel má možnost si u každé nabídky zvolit, na kterou / které smlouvy bude dodržování předběžných nominací aplikovat. Pro 

využívání této služby musí mít Ukladatel uzavřenu Rámcovou smlouvu o dodržování předběžných nominací.

PŘÍLOHA Č. 6 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY O DODRŽOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NOMINACÍ

1. Žádost o uzavření Rámcové smlouvy o dodržování předběžných nominací má písemnou nebo elektronickou formu a obsahuje nejméně 

tyto náležitosti: 

a) název a identifikační údaje Ukladatele

b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat

c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy

d) navrhovaný začátek platnosti rámcové smlouvy o dodržování předběžných nominací.

2. Pro uzavření smlouvy o dodržování předběžných nominací se ustanovení o uzavírání smluv, tedy dle článku 5.2 Řádu, použijí obdobně.

3. Závazek dodržet předběžné nominace vyjadřuje Ukladatel prostřednictvím elektronické pošty nejpozději v termínu uvedeném v 

nabídce Skladovatele, která obsahuje definici časového období, na které se nabídka vztahuje, definici benefitu a způsob výpočtu jeho 

výše, způsob výpočtu finanční kompenzace pro případ, že Ukladatel předběžné nominace nedodrží a tolerančním pásmo, ve kterém 

jsou i nominace s odlišnými hodnotami považovány za nominace shodné s předběžnými nominacemi.

4. Skladovatel je povinen akceptovat všechny závazky Ukladatelů, které jsou mu na základě jeho nabídky doručeny.

5. Pro fakturační a platební podmínky se ustanovení čl. 11 platná pro rámcové smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem 

použijí obdobně.

6. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých finančních závazků vyplývajících z 

dílčích smluv o dodržování předběžných nominací uzavřenou se Skladovatelem. Pro stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se 

ustanovení přílohy č. 1 použijí obdobně.

Akceptováno Akceptováno
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2.13

(nově 2.14)

2.13 Přenos – dočasné umožnění jinému subjektu využívat 

skladovací kapacitu Ukladatele spojené s právem nominovat, 

avšak bez uzavření smlouvy o uskladnění mezi takovým 

subjektem a Skladovatelem,

Soucasne  bylo Energetickym  

regulacnfm uradem posouzeno,  ze v 

pripade bodu 2.13  neni ze  samotneho  

pojmu  zcela  zrejme,  o  prenos  ceho  

se  jedna. V tomto  smyslu  je  tudiz  

nezbytne doplnit, zda se jedna o 

prenos plynu ci prenos kapacit.

2.14 Přenos kapacity – dočasné umožnění jinému 

subjektu využívat skladovací kapacitu Ukladatele 

spojené s právem nominovat, avšak bez uzavření 

smlouvy o uskladnění mezi takovým subjektem a 

Skladovatelem,

Termín byl upraven v celém textu řádu

Akceptováno


