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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 
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Smluvní strany mají uzavřenou Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy pod shora uvedeným číslem (dále jen 
„Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran strany sjednávají následující: 

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 na webovou aplikaci 
Online servis PDS, k datu uzavření tohoto dodatku přístupné na adrese https://online-servis.gasnet.cz (dále jen 
„Portál“), ve formátu *.pdf a budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem PDS. 

Za řádně elektronicky doručený Dokument se bude považovat Dokument, který PDS umístí na Portál a současně 
bude Uživateli oznámeno prostřednictvím e-mailu, na jím sdělenou elektronickou adresu (e-mail) uvedenou 
v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování elektronických služeb, že Dokument byl na Portál umístěn. V případě, že se 
Uživatel nepřihlásí do Portálu do tří dnů od odeslání oznámení o umístění Dokumentu na Portál, považuje se 
Dokument za doručený třetím dnem od okamžiku umístění Dokumentu na Portál a odeslání oznámení o umístění 
Dokumentu na Portál Uživateli. 

Uživatel je povinen prokazatelně oznámit PDS změnu e-mailové adresy. V případě, že změnu neoznámí, platí, že 
oznámení o umístění Dokumentu je řádně doručeno na poslední prokazatelně oznámenou e-mailovou adresu 
Uživatele a takovým doručením nastávají účinky s příslušným Dokumentem spojené. 

Uživatel prohlašuje, že jsou mu známy podmínky používání Portálu, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. 

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

Za PDS: Za Uživatele: 

V V 
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