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Ing. Tomáš Kousal – vedoucí prodeje kapacity 

Ing. Lukáš Hoch – senior specialista prodeje kapacity 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 

číslo Smlouvy:

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 

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

DIČ: CZ27295567 

ČSOB, a.s. 

17722923/0300 

Zastoupená: 

a 

Účastníkem 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: 

(dále jen “Smlouva”) 
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Čl. I Distribuce plynu 

Za podmínek uvedených ve Smlouvě a v Řádu provozovatele distribuční soustavy schváleného Energetickým 
regulačním úřadem (dále jen „Řád“) se PDS zavazuje zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu, 
rezervovat distribuční kapacitu a dopravit pro Uživatele sjednané množství plynu a Uživatel se zavazuje zaplatit 
cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací za službu distribuční soustavy, službu přepravy plynu a související 
služby. 

Čl. II Rozsah služby distribuční soustavy 
Identifikace odběrného/předávacího místa a další sjednané hodnoty distribuce plynu jsou vedeny  v příloze č.1 
ke Smlouvě jako její nedílné součásti. Je-li příloha č. 1 vedena v elektronické podobě, je její obsah k dispozici 
prostřednictvím aplikace On-line servis PDS. 

Čl. III Řád a technická pravidla odvětví plynárenství 

1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Řád včetně všech jeho pozdějších změn a doplnění. Uživatel prohlašuje,
že se seznámil s obsahem Řádu účinného k podpisu této Smlouvy.

2. V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu a ustanoveními této Smlouvy platí, že ustanovení Řádu mají
přednost před příslušnými ustanoveními této Smlouvy.

3. Vedle Smlouvy a Řádu se pro měření plynu použijí technická pravidla odvětví plynárenství TPG 901 01
a Uživatel prohlašuje, že jejich obsah zná.

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 této Smlouvy 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 této Smlouvy  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 řádně elektronicky doručený Dokument ELFA se bude považovat Dokument, který PDS doručí na portál OTE. 

2. Smluvní strany se dohodly na formě úhrady:

daňových dokladů a zálohových faktur vystavených dle Řádu převodním příkazem 

daňových dokladů a zálohových faktur vystavených dle Řádu bankovním inkasem 

3. Smluvní strany se dohodly na četnosti agregace vystavených fakturačních dokladů za distribuci plynu:

ANO NE 

1 x týdně 2 x týdně 3 x týdně 4 x týdně 5 x týdně 
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Čl. V Ochrana osobních údajů 

1. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) druhé strany pro účely podle této
Smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů, upravujících
ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této Smlouvy, dále nebudou takové OÚ
zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného
řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě
potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.

2. PDS je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními
předpisy,  včetně  jejich  rozsahu  a  účelu  zpracování,  přehledu  práv  a  povinností  PDS  a aktualizovaného
seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce PDS (www.gasnet.cz/cs/informace-
o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání  Smlouvy  nebo  kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu
údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla PDS nebo do jeho datové schránky ID
rdxzhzt.

Čl. VI Ostatní ujednání 

1. Uživatel prohlašuje a ujišťuje tímto PDS, že v den uzavření Smlouvy:

a. je-li obchodníkem s plynem, je držitelem platné licence na obchod s plynem a není proti němu vedeno
řízení o odnětí této licence,

b. nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku Uživatele a ani mu podle všech skutečností, které jsou mu známy
nebo které by měl znát, nehrozí vydání takového rozhodnutí, nebo nevstoupil do likvidace.

2. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit PDS změnu skutečností uvedených v ujištěních podle
odstavce 1 tohoto článku.

3. Všechna sdělení nebo oznámení podle Smlouvy musí být adresována:

jde-li o PDS:
Kontaktní osoba: 

Adresa:  

Telefon:  

E-mail:

jde-li o Uživatele: 

EIC kód Uživatele: 

Kontaktní osoba:  

Adresa: 

Telefon: 

E-mail:

s tím, že výše uvedené údaje platí do doby jejich změny provedené sdělením druhé smluvní straně; změna 
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení sdělení. 

Ing. Tomáš Kousal 

Tuřanka 1554/115B, 627 00 Brno – Slatina

 555 90 11 12  

tomas.kousal@gasnet.cz 

mailto:tomas.kousal@gasnet.cz
www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju
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4. Mají-li se za bod přeshraničního plynovodu a/nebo předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny
plynu podávat nominace distribuce dle platných právních předpisů (k datu uzavření této Smlouvy dle § 64
vyhlášky č. 349/2015 Sb., v platném znění, dále jen „PTP“), zajistí Uživatel podání nominace a renominace
distribuce v souladu s platnými právními předpisy (k datu uzavření této Smlouvy v souladu s § 73 odst. 2 PTP)
do informačního systému operátora trhu.

Čl. VII 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. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva bude řídit a bude podléhat právním předpisům České republiky.

3. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího oboustranného podpisu.

4. S výjimkou změny Smlouvy v důsledku změny Řádu nebo nového Řádu schválené Energetickým regulačním
úřadem podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, může být tato
Smlouva měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

5. Uživatel nebo PDS může od této Smlouvy odstoupit v případě neplnění smluvních povinností vyplývajících
z této Smlouvy. Jiné důvody pro odstoupení od této Smlouvy tím nejsou dotčeny.

6. Nároky vzniklé do ukončení distribuce plynu nejsou zánikem Smlouvy dotčeny.

7. 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.

Za Uživatele: 

V 

Za PDS: 

V 
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