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Dodatek č. 
ke Smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy č. 

Provozovatel 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 

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

DIČ: CZ27295567 

ČSOB, a.s. 

17722923/0300 

a 

Účastník trhu s plynem (dále jen „Uživatel“) 

soudem v , 

DIČ: 

Firma/Název:  

Sídlo/Adresa: 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném 

sp. zn. 

IČ: 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

Zastoupená/ý: 

Zastoupená: 

Ing. Tomáš Kousal – vedoucí prodeje kapacity 

Ing. Lukáš Hoch – senior specialista prodeje kapacity 



Strana 2 z 2 

PDS a Uživatel se dohodli na změně shora označené Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy tak, že tímto 
dodatkem se v ní mění dosavadní znění článku IV Fakturační a platební podmínky, bod 1., který nově zní: 

Čl. IV Fakturační a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že předepsané dokumenty, kterými jsou daňové doklady dle platných právních
předpisů (k datu uzavření tohoto dodatku dle § 28 odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb.), včetně všech jejich příloh
a předpisy záloh (dále jen „Dokumenty“) vystavené dle Řádu, budou Uživateli doručovány elektronicky v rámci
Elektronické fakturace (dále jen „ELFA“) na komunikační webové rozhraní operátora trhu OTE, a.s. (dále jen
„OTE“), k datu uzavření tohoto dodatku přístupné na adrese https://portal.ote-cr.cz/otemarket/ (dále jen
„Portál OTE“), ve formátu *.xml definovaném v Obchodních podmínkách OTE a budou opatřeny zaručeným
elektronickým podpisem PDS:

Za PDS: Za Uživatele: 

V V 

       ANO        NE 

Za řádně elektronicky doručený Dokument ELFA se bude považovat Dokument, který PDS doručí na Portál OTE. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy zůstávají nedotčena. Tento dodatek je platný 
a účinný dnem jeho oboustranného podpisu. 
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