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Příloha č. 3 

 
Podmínky finan ční způsobilosti uživatele, výrobce, PRDS, PLDS  

 ( dále jen „Uživatel“)  
 

1. Uživatel je povinen prokázat PLDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností 
stanovených smlouvou o distribuci plynu. Finanční způsobilost musí Uživatel prokázat před 
uzavřením každé smlouvy o distribuci plynu a je povinen ji udržovat po celou dobu trvání 
smlouvy/smluv o distribuci plynu. Neplnění této povinnosti musí Uživatel bezodkladně ohlásit 
PLDS. Nesplní-li Uživatel kdykoli během účinnosti smlouvy o distribuci plynu podmínky finanční 
způsobilosti, je PLDS oprávněn od jakékoliv smlouvy o distribuci plynu odstoupit. 
2. Uživatel se považuje dostatečně finančně způsobilým k plnění svých povinností dle smlouvy o 
distribuci plynu v případě, že: 

a) kreditní expozice PDS vůči Uživateli (CE) definovaná níže v bodě b) je nižší než 
minimální kreditní limit 100 tis. Kč   nebo 

b) uživatel současně splňuje následujících pět podmínek: 
� Dluh <= 0,8 x VK 
� EBIT/Úrokové Náklady >= 2,7 
� 3 x EBITDA>=Dluh 
� CE<=Kreditní Limit 
� uživatel je právnická osoba, jejíž finanční výkazy jsou ověřeny 

auditorem 
přičemž 
Dluhem -  se rozumí úročený cizí kapitál Uživatele 
VK -  se rozumí vlastní kapitál Uživatele 
EBIT-  se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním Uživatele navýšený o 

úrokové náklady za uplynulý hospodářský rok 
EBITDA -   se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním Uživatele navýšený o 

úrokové náklady a odpisy majetku za uplynulý hospodářský rok 
Kreditním Limitem - se rozumí akceptovaná výše kreditní expozice (nezajištěného kreditního        

rizika) PLDS vůči Uživateli. Kreditní Limity jsou diferencovány podle ratingu 
Uživatele a výše jeho vlastního jmění.  

Kreditní expozice (CE) -   je definována jako maximální možná hodnota dluhu Uživatele vůči 
PLDS snížená o hodnotu způsobilé formy zajištění, která je definována níže v 
článku 3.. Hodnotou dluhu se rozumí veškeré neuhrazené závazky vzniklé v 
minulosti a budoucí závazky, které mohou vzniknout během následujících 
dvou měsíců při zohlednění podmínek ze všech platných smluv o distribuci 
plynu (platebních podmínek včetně sjednaných záloh, sjednané max. 
kapacity, očekávané výše odběrů ZP, očekávané ceny distribuce a doby do 
omezení nebo přerušení distribuce v případě defaultu Uživatele). 

3. Způsobilé formy zajištění jsou následující: 
� neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka ve smyslu § 313 a násl. zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vystavená ve 
prospěch PLDS bankou. Takováto záruka je ke dni posouzení finanční způsobilosti 
považována za způsobilou formu zajištění pouze pokud je účinná od tohoto dne ještě 
po dobu alespoň tří následujících kalendářních měsíců s výjimkou posledních dvou 
měsíců platnosti poslední smlouvy o distribuci plynu, ke které je bankovní záruka  
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vystavena, kdy postačuje, aby byla záruka účinná ode dne posouzení finanční 
způsobilosti minimálně do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém skončí platnost dané smlouvy o distribuci plynu (dále jen „Bankovní záruka“) 

� neodvolatelné a bezpodmínečné ručení ve smyslu § 303 a násl. Zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, způsobilým ručitelem 
vystavené podle přiloženého vzoru „Ručitelské prohlášení“ ve prospěch PLDS. 
Ručení je ke dni posouzení finanční způsobilosti považováno za způsobilou formu 
zajištění pouze pokud je účinné od tohoto dne ještě po dobu alespoň tří následujících 
kalendářních měsíců s výjimkou posledních dvou měsíců platnosti poslední smlouvy 
o distribuci plynu, ke které je ručení vystaveno, kdy postačuje, aby bylo ručení účinné 
ode dne posouzení finanční způsobilosti minimálně do konce kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém skončí platnost dané smlouvy o distribuci plynu 
(dále jen „Ručení“) 

� tzv. jistota ve smyslu § 555 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, a to ve formě složení finanční částky (kauce) na účet 
PLDS, přičemž mezi Uživatelem a PLDS bude uzavřena smlouva o složení kauce 
podle přiloženého vzoru „Smlouva o složení kauce“, v níž bude specifikováno, za 
jakých okolností a jakým způsobem může PLDS uspokojit své pohledávky za 
Uživatelem z této kauce. Složená kauce bude úročena pevnou úrokovou sazbou ve 
výši 0,5 % p.a.. 

4. K prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 2.2 tohoto článku předloží Uživatel PLDS 
před uzavřením a kdykoliv na požádání PLDS v průběhu trvání platnosti jakékoliv smlouvy o 
distribuci plynu: 

� auditorem ověřené finanční výkazy ne starší než 15 měsíců a 
� hospodářskou zprávu od ratingové agentury Uživatele ne starší než šest měsíců 

nebo doloží, že disponuje ratingem.  
Pokud si Uživatel obstará za účelem splnění podmínek finanční způsobilosti Bankovní záruku, 
pak k prokázání finanční způsobilosti předloží PLDS před uzavřením a kdykoliv na požádání 
PLDS v průběhu trvání platnosti jakékoliv smlouvy o distribuci plynu originál platné Bankovní 
záruky. Pokud si Uživatel obstará za účelem splnění podmínek finanční způsobilosti Ručení, pak 
k prokázání finanční způsobilosti předloží PLDS před uzavřením a kdykoliv na požádání PLDS v 
průběhu trvání platnosti jakékoliv smlouvy o distribuci plynu originál platného ručitelského 
prohlášení vyplněného podle přiloženého vzoru „Ručitelské prohlášení“ těchto Podmínek finanční 
způsobilosti. 
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VZOR „Ru čitelské prohlášení“  
 

Ručitelské prohlášení 
ke smlouv ě o distribuci plynu č. ….. 

učiněné v souladu s § 303 a násl. obchodního zákoníku 
 
Článek I. 

Definice pojm ů 
1.1 Ručitelem se v tomto prohlášení rozumí ….. 
1.2 Věřitelem se v tomto prohlášení rozumí ……….. 
1.3 Dlužníkem se v tomto prohlášení rozumí ………. 
1.4 Smlouvou se v tomto prohlášení rozumí smlouva/smlouvy o distribuci plynu do 
[odběrného/předávacího] místa/míst č. …… , jejíž/jejichž závazné/závazná znění 
doručil/předal Věřitel Dlužníkovi na základě oznámení Věřitele o přidělení distribuční kapacity 
v souladu s vyhláškou ERÚ č. 524/2006 Sb. (dále jen „Smlouva“). [Smlouvou se v tomto 
prohlášení rozumí smlouva/smlouvy o distribuci plynu č. …… uzavřená/uzavřené mezi 
Věřitelem a Dlužníkem dne […] (dále jen „Smlouva“).] 
 

Článek II. 
Ručitelské prohlášení 

2.1 Ručitel tímto závazně a neodvolatelně prohlašuje, že bezpodmínečně uhradí veškeré 
existující či budoucí peněžité závazky Dlužníka vyplývající ze Smlouvy nebo závazky které 
vzniknou na jejím základě, které v době jejich splatnosti nesplní Dlužník, a to do celkové výše 
[…] Kč (celková výše částky ručení). Peněžitými závazky Dlužníka ze Smlouvy se rozumí 
zejména závazky Dlužníka k úhradě plateb [pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou 
kapacitu] [stálého měsíčního platu za přistavenou kapacitu] a pevné ceny za odebraný plyn v 
souladu s platným cenovým rozhodnutím ERÚ (ceny za distribuci plynu), závazky Dlužníka 
k úhradě plateb za překročení denní rezervované pevné kapacity, závazek Dlužníka k 
náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti Dlužníka ze Smlouvy, závazek 
Dlužníka k úhradě smluvní pokuty či jiné závazky Dlužníka sankční nebo reparační povahy. 
2.2 Ručitel se zavazuje bezpodmínečně uhradit každou pohledávku Věřitele ze Smlouvy 
včetně příslušenství, s jejímž zaplacením se dlužník ocitne v prodlení, a to do celkové výše 
částky ručení a nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy Věřitele, ledaže Věřitel ve 
své výzvě stanoví lhůtu pozdější. 
 

Článek III. 
Doru čování výzvy 

3.1 Nepodaří-li se písemnou výzvu dle odstavce 2.2 Ručiteli doručit na poslední známou 
adresu Ručitele, platí, že byla doručena pátý pracovní den po odeslání.  
3.2 Za písemnou výzvu podle odst. 2.2 se považuje rovněž výzva odeslaná faxem na faxové 
číslo nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu Ručitele uvedenou v článku I. tohoto 
prohlášení, popř. na adresu uvedenou v písemném oznámení Ručitele o změně těchto údajů. 
Pokud je výzva zaslána některým z prostředků dálkového přenosu dat podle tohoto odstavce, 
považuje se za doručenou v den odeslání. 
3.3 Je-li ručiteli zasláno více písemných výzev na zaplacení téže pohledávky (např. v 
důsledku souběžného užití více způsobů doručování), je rozhodující výzva, která byla Ručiteli 
doručena jako první. 
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Článek IV. 

Společná ustanovení 
4.1 Ručitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že přebírá ručení za pohledávky, jejichž výše 
není předem známa a může se v průběhu zajištění měnit. Ručitel je srozuměn s tím, že 
Věřitel splní svou povinnost dle § 305 obchodního zákoníku tím, že bez zbytečného odkladu 
sdělí Ručiteli výši pohledávek ústně nebo telefonicky nebo e-mailem nebo písemně dle volby 
Věřitele. Dobou bez zbytečného odkladu se rozumí doba, po kterou je možné vzhledem ke 
konkrétním okolnostem případu a administrativní náročnosti tuto informaci poskytnout co 
nejdříve, nejméně však doba 5 pracovních dnů. 
4.2 Ručitel tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním Smlouvy a její obsah je mu 
znám.  
4.3 Ručitel prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2002 Sb. 
Ručitel souhlasí s tím, že údaje o něm, které od něj Věřitel získal v souvislosti s tímto 
prohlášením, Věřitel uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu 
zájmů Věřitele, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a že Věřitel bude 
tyto údaje využívat výlučně pro zajišťování svých osobních potřeb, zejména pro vymáhání 
pohledávek za Ručitelem. Ručitel je dále srozuměn s tím, že vymáhání pohledávek pro 
Věřitele zajišťují a budou zajišťovat jeho jménem kromě jeho zaměstnanců rovněž třetí osoby 
(např. advokátní kanceláře). Ručitel je srozuměn s tím, že v případě, že poruší svůj závazek 
podle tohoto prohlášení, Věřitel je oprávněn poskytnout tyto informace spolu s osobními údaji 
Ručitele v nezbytném rozsahu třetím osobám za účelem ochrany svých práv a oprávněných 
zájmů. 
4.4 Ručitel bude Věřitele včas informovat o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro 
doručování poštovních zásilek. 
4.5 Ručitel oznámí Věřiteli všechny skutečnosti, které by mohly mít podstatný vliv na změnu 
jeho schopnosti plnit závazky dle tohoto prohlášení.  
4.6 [Závazek Ručitele podle tohoto prohlášení se vztahuje na veškeré závazky Dlužníka ze 
Smlouvy vzniklé do ……. a zaniká úplným a konečným splněním těchto závazků Dlužníkem./ 
Závazek Ručitele podle tohoto prohlášení zaniká úplným a konečným splněním všech 
pohledávek Věřitele ze Smlouvy]. Až do takového zániku nemůže být Ručitelem toto 
prohlášení jednostranně měněno či odvoláno. 
4.7 Ručitel prohlašuje, že tento právní úkon byl sepsán podle jeho pravé a svobodné vůle, a 
na důkaz toho připojuje svůj vlastnoruční podpis. 
4.8 Toto prohlášení je vyhotoveno v jednom originále, který náleží Věřiteli. Ručitel obdrží 
fotokopii prohlášení. 
 
V ……….. dne …….. 

…………………………..        ……………………….. 
     Ručitel 

Věřitel tímto výše uvedené ručitelské prohlášení přijímá a vyjadřuje souhlas s jeho obsahem. 
 
V ………...dne………. 

…………………………….         ……………………… 
Věřitel 
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VZOR „Smlouva o složení kauce“  
 

Smlouva o složení kauce 
uzavřená mezi 
[...] 
(dále jen „PLDS“) 
[...] 
(dále jen „Uživatel“) 
 

Čl. I Úvodní ustanovení 
PDS je provozovatelem distribuční soustavy. Uživatel je ………. Uživatel má zájem o to, aby 
pro něj PLDS prováděl distribuci zemního plynu. Za účelem zajištění distribuce zemního 
plynu pro Uživatele budou účastníci uzavírat smlouvy o distribuci plynu v souladu s Řádem 
provozovatele distribuční soustavy schváleným Energetickým regulačním úřadem. Pro účely 
této smlouvy budou smlouva/smlouvy o distribuci plynu č. …. ze dne ….. a veškeré smlouvy 
o distribuci plynu, které budou uzavřeny mezi účastníky této smlouvy ode dne podpisu této 
smlouvy po celou dobu její/jejich účinnosti označovány jako „Smlouva o distribuci“.  
 
Z důvodu prokázání a zajištění finanční způsobilosti Uživatele dle podmínek stanovených v 
příloze Smlouvy o distribuci a tím splnění podmínky pro zavření/trvání Smlouvy o distribuci 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu. 
 

Čl. II Předmět smlouvy 
Uživatel se zavazuje dát PDS jistotu ve smyslu § 555 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to složením peněžních prostředků k 
zajištění úhrady [pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu a pevné ceny za 
odebraný plyn] dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen 
„Cena za distribuci“) a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s distribucí plynu 
vyplývajících ze Smlouvy o distribuci (dále jen „Kauce“ ) a PLDS se zavazuje uložit ji na účet 
u svého peněžního ústavu. Kauce musí být složena do dvou dnů od podpisu této smlouvy. 
Výše této Kauce činí ke dni uzavření této smlouvy […] Kč. 
 

Čl. III Práva a povinnosti smluvních stran 
1. PLDS je oprávněn jednostranně a bez předchozího vyrozumění Uživatele použít Kauci 
včetně příslušenství k úhradě neuhrazených pohledávek po lhůtě splatnosti na zaplacení 
Ceny za distribuci a k úhradě jiných neuhrazených závazků po lhůtě splatnosti Uživatele 
vzniklých v souvislosti se Smlouvou o distribuci, zejména platby za překročení denní 
rezervované distribuční kapacity (dále jen „Pohledávky“). PLDS má rovněž právo započíst 
Pohledávky proti pohledávce Uživatele na vrácení Kauce. 
2. Uživatel je povinen doplnit Kauci na účtu u peněžního ústavu PLDS na původní výši, 
pokud PLDS Kauci oprávněně čerpal, a to do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy (dále 
jen „Výzva“). Za Výzvu se považuje rovněž Výzva odeslaná faxem na faxové číslo nebo 
elektronickou poštou na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v této smlouvě, popř. na 
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 rozhodující Výzva, která byla Uživateli doručena jako první. 
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3. Uživatel je oprávněn navýšit Kauci na účtu u peněžního ústavu PLDS. Oznámení o  
navýšení kauce je Uživatel povinen doručit PLDS bez zbytečného odkladu. Pro písemné 
oznámení Uživatele dle tohoto odstavce platí přiměřeně podmínky upravující doručování 
Výzvy dle odstavce 2 tohoto článku. Kauce se považuje za navýšenou okamžikem připsání 
částky na účet PLDS. 
4. Po skončení účinnosti Smlouvy o distribuci a vypořádání veškerých závazků ze Smlouvy o 
distribuci je PLDS povinen vrátit Uživateli nebo jeho právnímu nástupci Kauci s 
příslušenstvím, pokud nebyla oprávněně čerpána podle odstavce 1 čl. III, a to nejdéle do 30 
dnů. 
5. Uživatel je oprávněn požádat PLDS o snížení Kauce o určitou částku nebo o vrácení celé 
Kauce pouze v případě, když po takovémto snížení nebo vrácení Kauce bude Uživatel 
nadále splňovat podmínky finanční způsobilosti. V takovém případě je PLDS povinen vrátit 
Uživateli požadovanou část Kauce nebo celou Kauci do 30 dnů od doručení písemné žádosti 
Uživatele. 
6. Uživatel je oprávněn vždy po uplynutí 12 měsíců trvání této smlouvy během následujících 
30 dnů písemně požadovat vyplacení úroku za uplynulý rok. PLDS je povinen tyto prostředky 
Uživateli vyplatit do 30 dnů ode dne doručení jeho žádosti, v opačném případě se o roční 
úrok navýší Kauce. Pro písemné žádosti Uživatele dle tohoto odstavce platí podmínky 
odstavce 2. tohoto článku obdobně. 
7. Nebude-li sjednáno jinak, veškeré převody peněžních prostředků dle této smlouvy budou 
probíhat bezhotovostně. 
 

Čl. IV Úroky 
PLDS se zavazuje úročit Kauci pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,5% p.a. Úrok je splatný 
ročně a/nebo ke dni vrácení kauce. 
 

Čl. V Účinnost smlouvy 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

Čl. VI Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autentických stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 
každá z obou smluvních stran. 
2. 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. 
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, 
vzestupně očíslovaných dodatků, uzavřených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
4 Smluvní strany souhlasí, že se smlouva bude řídit a bude podléhat právním předpisům 
České republiky. 
Tato smlouva byla uzavřena a doručena v ………………… dne ………… 
 
 
 
……………………………………………… ………………………………………………… 

[...]       […] 


