SMLOUVA O PODMÍNKÁCH SLOŽENÍ KAUCE
uzavřená mezi

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“)
Společnost:

GasNet, s.r.o.

se sídlem:

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, dne 2. 6. 2006
IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Peněžní ústav:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

17722923/0300

Zastoupená:
Ing. Tomáš Kousal – vedoucí prodeje kapacity
Ing. Lukáš Hoch – senior specialista prodeje kapacity

a

Účastníkem trhu s plynem (dále jen „Uživatel“)
Firma/Název:
Sídlo/Adresa:
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném

soudem v

,

sp. zn.
IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zastoupená/ý:
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Čl. I Úvodní ustanovení
1. PDS je provozovatelem distribuční soustavy. Uživatel je účastníkem trhu s plynem. Uživatel má zájem o to, aby
pro něj PDS prováděl distribuci plynu. Za účelem zajištění distribuce plynu pro Uživatele spolu smluvní strany
v souladu
uzavřeli Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy č.
s Řádem provozovatele distribuční soustavy schváleným Energetickým regulačním úřadem. Pro účely této
Smlouvy bude výše uvedená Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy do odběrných/předávacích míst
identifikovaných EIC kódem ode dne podpisu této smlouvy po celou dobu její účinnosti označovaná jako
„Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy“.
2. Z důvodu prokázání a zajištění finanční způsobilosti Uživatele dle podmínek stanovených v Příloze č. 4 Řádu
PDS (dále jen „finanční způsobilost“), a tím splnění podmínky pro uzavření/trvání Smlouvy o zajištění služby
distribuční soustavy, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.

Čl. II Předmět Smlouvy
1. Uživatel se zavazuje složit peněžní prostředky na účet PDS (dále jen "Kauce") k zajištění úhrady za poskytnutou
službu distribuční soustavy dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a k úhradě
jiných svých závazků vzniklých v souvislosti se službou distribuční soustavy a vyplývajících ze Smlouvy o zajištění
služby distribuční soustavy.
2. Požadavek na složení nebo navýšení Kauce zadává Uživatel prostřednictvím aplikace Online servis PDS. Po
zpracování požadavku předá PDS Uživateli prostřednictvím aplikace Online servis PDS veškeré podklady pro
složení Kauce, zejména číslo účtu PDS, variabilní symbol a datum splatnosti (dále jen „Předpis Kauce“).
3. Kauce musí být složena dle Předpisu Kauce v takové výši a k příslušnému dni, aby Uživatel splňoval podmínky
finanční způsobilosti stanovené v Řádu PDS.

Čl. III Práva a povinnosti smluvních stran
1. PDS je oprávněn jednostranně a bez předchozího vyrozumění Uživatele použít Kauci včetně příslušenství
k úhradě neuhrazených Pohledávek po lhůtě splatnosti vzniklých z poskytnuté služby distribuční soustavy
a k úhradě jiných neuhrazených Pohledávek Uživatele po lhůtě splatnosti vzniklých v souvislosti se Smlouvou
o zajištění služby distribuční soustavy (dále jen „Pohledávky“). PDS má rovněž právo započíst své Pohledávky
proti Pohledávce Uživatele na vrácení Kauce nebo její části.
2. Uživatel je povinen doplnit Kauci na účtu u peněžního ústavu PDS na původní výši, pokud PDS Kauci oprávněně
čerpal, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy PDS (dále jen „Výzva“), to neplatí, pokud Uživatel
splňuje podmínky finanční způsobilosti. Za Výzvu se považuje Výzva odeslaná v písemné formě na adresu
Uživatele, Výzva odeslaná elektronickou poštou na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou ve Smlouvě
o zajištění služby distribuční soustavy, popř. na adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v písemném
oznámení Uživatele o změně těchto údajů. Pokud je Výzva zaslána některým z prostředků dálkového přenosu
dat podle tohoto odstavce, považuje se za doručenou v den odeslání. Je-li Uživateli zasláno více Výzev (např.
v důsledku souběžného užití více způsobů doručování), je pro splatnost závazku Uživatele rozhodující Výzva,
která byla Uživateli doručena jako první.
3. Kauce se považuje za složenou okamžikem připsání peněžní částky na účet PDS, pokud k tomu dojde na základě
obdržení Předpisu Kauce a v souladu s ním. Uživatel není oprávněn složit Kauci, její část, ani ji doplnit či navýšit
bez obdržení Předpisu Kauce. Pokud tak Uživatel učiní, nebude takto složená částka do Kauce zahrnuta.
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4. Po skončení účinnosti Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a vypořádání veškerých závazků
vyplývajících ze Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy je PDS povinen vrátit nejpozději do 14 dnů
Uživateli nebo jeho právnímu nástupci Kauci nebo její část, pokud nebyla oprávněně čerpána podle čl. III
odstavce 1 této Smlouvy, nebo pokud nebyla po dohodě stran Pohledávka na vrácení Kauce započtena proti
Pohledávce na složení další Kauce k zajištění plateb Ceny za distribuci dle jiné, nově uzavírané Smlouvy
o zajištění služby distribuční soustavy. Příslušenství Kauce nebo její část je PDS povinen vrátit do 14 dnů ode dne
odepsání Kauce nebo její části z bankovního účtu PDS ve prospěch bankovního účtu Uživatele.
5. Uživatel je oprávněn požádat PDS o snížení Kauce o určitou částku nebo o vrácení celé Kauce. PDS takové
žádosti vyhoví pouze v případě, kdy po takovémto snížení nebo vrácení Kauce bude Uživatel nadále splňovat
podmínky finanční způsobilosti. V takovém případě je PDS povinen vrátit Uživateli požadovanou část Kauce
nebo celou Kauci do 14 dnů od doručení žádosti Uživatele. Na vrácení příslušenství Kauce nebo její části se
použije poslední věta odstavce 4 tohoto článku obdobně.
6. Nebude-li sjednáno jinak, veškeré převody peněžních prostředků dle této Smlouvy budou probíhat
bezhotovostně.
7. Vlastní Kauce nepodléhá odvodu DPH. V případě postupu dle odst. 1. tohoto článku bude daň z přidané
hodnoty vypořádána v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. IV Úroky
1. PDS se zavazuje úročit Kauci úrokovou sazbou uvedenou v Příloze č. 4 Řádu provozovatele distribuční soustavy
Gasnet, s.r.o. v aktuálně účinném znění (dále jen „Řád“). Úrok je připsán minimálně jednou ročně k 31.12.
příslušného roku nebo v případě vrácení Kauce či její části ke dni, kdy Kauce nebo její část byla odepsána z
bankovního účtu PDS. PDS se zavazuje vyplatit úrok za uplynulý kalendářní rok na bankovní účet Uživatele, který
je uveden v záhlaví této Smlouvy, do 20.1. následujícího kalendářního roku. Úrok z Kauce nebo její části se
stanoví metodou výpočtu úroků Actual/Actual.
2. PDS zašle Uživateli detail výpočtu úroku obsahující výši úročené částky, období a výši úroku, a to nejpozději do
14 dnů po tom, co je odepsán úrok z Kauce nebo její části nebo po tom, co je odepsán roční úrok podle čl. IV
odst. 1 věta druhá této Smlouvy z bankovního účtu PDS.

Čl. V Účinnost Smlouvy
1. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího oboustranného podpisu.

Čl. VI Závěrečná ustanovení
1. Je-li anebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, pak tato skutečnost
nezpůsobí neplatnost nebo neúčinnost jiného ustanovení této Smlouvy za předpokladu, že je toto ustanovení
oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení této
Smlouvy nahradit ustanovením svým obsahem a účelem nejbližším takovému neplatnému nebo neúčinnému
ustanovení. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů.
2. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, vzestupně očíslovaných
dodatků, uzavřených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí, že se Smlouva bude řídit a bude podléhat právním předpisům České republiky.
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4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, nemají k němu žádných výhrad ani
připomínek. Dále prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu a ustanoveními této Smlouvy platí, že ustanovení Řádu mají
přednost před ustanoveními této Smlouvy.

Za PDS:

Za Uživatele:

V

V
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