
 

Smlouva  
o připojení k lokální distribuční soustavě 

 

číslo smlouvy Provozovatele : ................ 
číslo smlouvy Zákazníka: ................ 
 
 

Smluvní strany: 
 
společnost    UNIPETROL RPA, s.r.o.  
se sídlem :    Záluží 1, Litvínov, PSČ 436 70 
IČ:     27597075 
DIČ:     CZ 27597075, DIČ (skupinové): CZ699000139   
Bankovní spojení :  ................ 
Číslo účtu :     ................ 
Za kterou jedná :  ................ 
    ................ 
     
Registrace :  Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 24430 
   
Adresa pro písemný styk:    UNIPETROL RPA, s.r.o.  
                                            Milevská 2095/5 

140 00 Praha 4 
(dále jen Provozovatel) 
 
a 
 
společnost     
se sídlem :     
IČ:      
DIČ :      
Bankovní spojení:     
Číslo  účtu:     
Za kterou jedná :    
 
 
Registrace :  
 
Adresa pro písemný styk:     
 
(dále jen Zákazník) 

 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o připojení k lokální distribuční soustavě  

(dále jen „Smlouva“). 
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Článek I. Základní ustanovení, vymezení pojmů 
 
1. Smlouvou se rozumí Smlouva o připojení k lokální distribuční soustavě. 
 
2. Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

a)  občanským zákoníkem zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
b)  Energetickým zákonem zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v platném znění, 

c) ERÚ Energetický regulační úřad, popřípadě jiný správní úřad, který převezme 
kompetence Energetického regulačního úřadu, které jsou z hlediska Smlouvy 
relevantní, 

d)  konečným zákazníkem fyzická či právnická osoba nakupující plyn pro vlastní 
spotřebu, případně, která část svého nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzické či 
právnické osobě a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku, 

e)  distribucí plynu doprava plynu distribuční soustavou sloužící převážně k zásobování 
konečných zákazníků, 

f)  odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení pro Zákazníka, 
do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením, 

g)  měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených 
hodnot, 

h)  vztažnými podmínkami základní dodací podmínky, na které je odebrané množství 
plynu přepočteno podle technických předpisů ve znění platném ke dni dodání plynu 
(ke dni uzavření této Smlouvy je tímto předpisem TPG 902 01), tj. na teplotu 15o C 

(288,15 K), tlak 101,325 kPa a relativní vlhkost  = 0 (tzn. suchý plyn); při přetlaku 
vyšším než 100 kPa se do výpočtu množství zavádí stupeň kompresibility, 

i)  TPG 901 01 Technická pravidla pro přepočet dodávek plynu na energetické jednotky, 
j)  provozními hodnotami tlaku a teploty hodnoty, za kterých plyn prochází měřicím 

zařízením; tyto hodnoty jsou zjišťovány přepočítávači množství plynu, registračními 
přístroji tlaku a teploty, případně jsou stanoveny jako konstanta z průměrných hodnot, 

k)  plynem zemní plyn, 
l)  plynárenským měsícem časový úsek začínající prvním dnem v kalendářním měsíci 

v 6:00:00 hodin a končící první den v 6:00:00 hodin následujícího kalendářního 
měsíce, 

m) plynárenským týdnem časový úsek začínající v pondělí v 06:00:00 hodin a končící 
v pondělí 06:00:00 hodin následujícího kalendářního týdne 

n)  plynárenským dnem časový úsek začínající v 06:00:00 hodin a končící v 06:00:00 
hodin následujícího kalendářního dne, 

 
3. Pro účely této Smlouvy se použité pojmy vykládají ve smyslu Energetického zákona a 

předpisů jej provádějících, není-li výslovně stanoveno jinak. 
 
4. Všechny časové termíny ve Smlouvě a ve vzájemné komunikaci smluvních stran jsou 

uváděny v platném čase na území České republiky. 
 
 
Článek II. Předmět Smlouvy 
 
Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení 
Zákazníka (dále jen „OPZ“) k lokální distribuční soustavě Provozovatele a umožnit 
Zákazníkovi odběr zemního plynu v odběrném místě (dále jen „OM“), a to za podmínek 
stanovených v této Smlouvě. Jedná-li se o připojení OPZ po jeho předchozím odpojení, je 
předmětem této Smlouvy i závazek Provozovatele připojit OPZ k lokální distribuční soustavě 
Provozovatele. Provozovatel prohlašuje, že vlastní platnou licenci na provoz lokální 
distribuční soustavy zemního plynu. 
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Článek III. Podmínky a termín připojení, a specifikace odběrného místa 
 
1.  Název/Adresa OM:  

Přesné označení OM:  
 

 
2. OPZ Zákazníka již bylo k distribuční soustavě připojeno. Uzavřením této Smlouvy 

nedochází ke změně způsobu připojení ani ke změně charakteru odběru. 
 
3.  Provozovatel zachová připojení OPZ k distribuční soustavě, případně obnoví připojení 

(instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr zemního plynu v OM za podmínky, 
že: 
a) Zákazník předložil Provozovateli doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených 

službách dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o zajištění služby distribuční 
soustavy do OPZ, 

b) charakter odběru zemního plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k distribuční 
soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy, 

c) jsou splněny další podmínky uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. 
 
4. Nebudou-li splněny podmínky stanovené v této Smlouvě a v příloze č. 1 této Smlouvy, je 

Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka. 
 
5. Dle vyhlášky MPO č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění 

bezpečnostního standardu dodávky plynu, v platném znění, je předmětné odběrné místo 
zařazeno do skupiny B1. 

 
 
Článek IV. Úhrada za instalaci měřicího zařízení 
 
1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s první instalací 

měřicího zařízení v OM, vyplývající z platných právních předpisů. Druhá a další instalace 
každého jednotlivého měřicího zařízení v OM bude zpoplatněna částkou, která bude 
představovat náklady Provozovatele spojené s opětovným připojením OPZ. 

 
2. Druhou a další instalací měřicího zařízení, ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je jeho 

opětovná instalace po odpojení z důvodu uvedeného v Čl. VI. této Smlouvy. 
 
 
Článek V. Ostatní ujednání 
 
1.  Zákazník  

a) předloží Provozovateli k odsouhlasení projektovou dokumentaci OPZ dochází-li ke 
změnám OPZ, a to za účelem posouzení souladu s údaji uvedenými v příloze č. 1 
této Smlouvy,  

b) bude OPZ udržovat na svůj náklad ve stavu, který odpovídá požadavkům 
bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a 
technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník vystavuje nebezpečí 
postihu dle platných právních předpisů, 

c) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží: 
1. zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího 

zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený plyn, 
2. zásahů do měřicího zařízení, 
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3. provedení změny v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich 
technických parametrů pokud by součet odběrů spotřebičů převýšil instalovaný 
max. hod. odběr uvedený v příloze č. 1, 

 
 

d)  umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za 
účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího zařízení, jakož i k 
provedení odečtu stavu a dále umožní přístup k té části OPZ, kterou prochází 
neměřený plyn; jde-li o opětovnou instalaci měřicího zařízení, je Zákazník povinen 
umožnit Provozovateli kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 
s nainstalovanými spotřebiči, 

e) oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklost ve funkci 
měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení 
nebo plomb, kterým je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto 
skutečností; nesplněním závazku oznámit porušení měřicího zařízení nebo jeho 
zajištění se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů, 

f) písemně oznámí provozovateli 
1. zamýšlenou změnu v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich 

technických parametrů, a to alespoň 30 dnů předem, 
2. změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny. 

 
2.  Provozovatel 

a) bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat 
správnost měření, 

b) má právo na přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, 
údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením 
Energetického zákona a k přístupu k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn; 
jde-li o opětovnou instalaci měřicího zařízení je Provozovatel oprávněn provést 
kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 s nainstalovanými 
spotřebiči, 

c) je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, 
pokud Zákazník odebírá plyn neoprávněně, 

d) Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li splněny 
podmínky pro omezení nebo přerušení distribuce nebo dodávky zemního plynu 
stanovené v právním předpise; ustanovení právního předpisu o oznamovací 
povinnosti Provozovatele v souvislosti s přerušením nebo omezením distribuce nebo 
dodávky plynu se použijí obdobně,  

e) Provozovatel neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk Zákazníka vzniklý v důsledku 
výkonu práva Provozovatele podle odst. 2 písm. d) tohoto článku.  

 
 
Článek VI. Odpojení 
 
1. Provozovatel je oprávněn odpojit OPZ od distribuční soustavy a odebrat měřicí zařízení 

v případě, že: 
a)  OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob; odpojení je Provozovatel oprávněn 

oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, 
b)  jsou splněny podmínky pro přerušení dodávky plynu z důvodu neoprávněného 

odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu stanovené v obecně závazném 
právním předpise, 

c)  o to Zákazník požádá, 
d)  Provozovatele o to požádá obchodník s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do 

OPZ. Toto však může nastat pouze, jestliže k tomu prokazatelně vzniknou zákonné 
důvody, a Provozovatel je povinen o těchto důvodech informovat Zákazníka alespoň 
30 dnů předem. 
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2. Jestliže na výzvu Provozovatele učiněnou alespoň 3 pracovní dny předem (tato výzva 

však musí být podložena prokazatelnými a zákonnými důvody), Zákazník neumožní 
Provozovateli odpojit OPZ a odebrat měřicí zařízení, je Provozovatel oprávněn oznámit 
tuto skutečnost Státní energetické inspekci. 

 
3. Došlo-li k odpojení OPZ podle Čl. VI. odst. 1 písm. a) této Smlouvy, Provozovatel připojí 

OPZ do 7 dnů poté, co Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou nebo zprávou o 
tlakové zkoušce, že důvody k odpojení podle odst. 1 písm. a) tohoto článku pominuly.  

 
4. Došlo-li k odpojení OPZ podle Čl. VI. odst. 1 písm. b) nebo d) této Smlouvy, Provozovatel 

připojí OPZ do: 
a)   7 kalendářních dnů poté, co Zákazník uhradil Provozovateli náklady Provozovatele 

spojené s odpojením a s obnovením distribuce plynu a současně předložil zprávu o 
revizi OPZ nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03, nebo  

b)  7 kalendářních dnů ode dne, ve kterém uzavřel Provozovatel se Zákazníkem dohodu 
o splácení dlužných plateb včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením 
distribuce plynu a současně předložil zprávu o revizi OPZ nebo ověření technického 
stavu dle TPG 800 03. 

 
 
Článek VII. Doba trvání Smlouvy, zánik Smlouvy 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami s účinnosti od  

 
2.  Tato Smlouva zaniká 

a)  jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ ani do 
šesti (6) měsíců po odpojení OPZ z důvodů dle Čl. VI. odst. 1 písm. a) a b) této 
Smlouvy, nebo 

b)  sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným zákazníkem (přepis); nároky 
Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem této Smlouvy nejsou tímto 
dotčeny. Jiným zákazníkem se pro tyto účely rozumí osoba, která doloží vlastnické 
právo k OPZ, anebo souhlas vlastníka OPZ s tím, aby tato osoba OPZ užívala. 

 
 
Článek VIII. Kontaktní osoby 
 
1. Všechna oznámení a jiná sdělení učiněná podle této Smlouvy a v souladu s ní budou 

prováděna písemnou formou a budou považována za řádně podaná a doručená, budou-li 
doručena osobně, doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou, a to na níže 
uvedenou adresu. Sdělení učiněná elektronickou poštou budou následně potvrzena 
v listinné podobě.  

 
Pokud jde o Provozovatele: 
 
a) v obchodních otázkách 
Jméno telefon  e-mail poštovní adresa 

 
 b) v provozních a technických otázkách 

Jméno telefon  e-mail poštovní adresa 

     
Pokud jde o Zákazníka: 
 
a) v obchodních otázkách 
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Jméno        telefon    e-mail                                  poštovní adresa 
 
b) v provozních a technických otázkách 
Jméno       telefon  e-mail poštovní adresa 

 

 
2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v odst. 1, zavazují se Smluvní strany navzájem se o 

těchto změnách neprodleně informovat doporučeným dopisem. V tomto případě neplatí 
ustanovení Čl. IX, odst. 5 Smlouvy. 

 
 
Článek IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto Smlouvou nebo jejími 

přílohami se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména 
v Energetickém zákoně a v Řádu provozovatele distribuční soustavy. 
 

2. Provozovatel za účelem plnění Smlouvy zpracovává osobní údaje obsažené ve Smlouvě 
(kontaktní údaje) anebo osobní údaje zaměstnanců Zákazníka, které získal v souvislosti s 
plněním Smlouvy a které zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů (EU) 2016/679 a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany 
osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté Zákazníkem, dle této Smlouvy, bude 
Provozovatel zpracovávat a uchovávat nejdéle po dobu platnosti smlouvy a následně 10 
let. Veškerá práva zaměstnanci Zákazníka, jako subjekty údajů uplatňují vůči svému 
zaměstnavateli – Zákazníkovi. 

 
3. Všechny úkony vůči druhé Smluvní straně musí být učiněny písemně v listinné podobě.  
 
4. Toto Smlouvou se ruší předchozí ujednání Smluvních stran týkajících se připojení OPZ 

v OM. 
 

5. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží Provozovatel a jeden Zákazník. 

 
6. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků, 

chronologicky číslovaných vzestupnou číselnou řadou, jejichž platnost je podmíněna 
podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran.  Příslušné dodatky Smlouvy 
budou číslovány tak, že v názvu za slovem „dodatek“ bude připojeno pořadové číslo 
vzestupnou, nepřerušovanou řadou, číslo Smlouvy Provozovatele, případně i číslo 
Smlouvy Zákazníka, a na konci textu budou připojeny podpisy oprávněných osob. 

 
7. Zákazník uděluje podpisem Smlouvy Provozovateli výslovný souhlas se zasíláním zpráv, 

informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věci Smlouvy a jejího 
plnění prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím elektronické 
pošty, na elektronický kontakt Zákazníka (zpravidla na jeho adresu elektronické pošty), 
pokud Zákazník má takovýto kontakt (adresu elektronické pošty) k dispozici. 

 
8. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si Smlouvu přečetly a souhlasí s jejím 

obsahem a dále že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté 
omylu a nikoli v tísni. 

 
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 : Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě 
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V Litvínově dne .......................                     V ……………. dne .....................… 
 
 
 
 
za UNIPETROL RPA, s.r.o.                        za  
 
 
 
 
…………………………………………         ……………………………………….. 
 
 
 
 ………………………………………. …………………………………….. 
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Příloha č. 1 Smlouvy o připojení k lokální distribuční soustavě 
Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě 
 
číslo smlouvy Provozovatele: …………  
číslo smlouvy Zákazníka: …………      
 
 
 

1) Charakter odběru zemního plynu v OM         1.rok   2.rok  3.rok   4.rok   5.rok 

Předpokládaný roční odběr [MWh]:  

Předpokládaný letní
1
 odběr [MWh]:   

Předpokládaný zimní
2
 odběr [MWh]:    

Požadovaný max. hod. odběr [m³/hod]:   Nm3/h     

Požadovaný min. hod. odběr [m³/hod]:   Nm3/h     

Instalovaný max. hod. odběr [m³/hod]:   Nm3/h     

odběry uvádějte v celých číslech 

1) od 1. dubna až do 30. září včetně 
2) od 1. října až do 31. března včetně 

 

Seznam připojovaných plynových spotřebičů: 
 
 

ks Název spalovacího zařízení Výkon 
kW 

Příkon 
m3/hod 

Celkem 
m3/hod 

V provozu od 

      

 

 

2) Místo a způsob připojení k lokální distribuční soustavě: stávající 
 

 
 

Měřicí zařízení (přístroj): ………. 
 

 

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01. 

Číslo umístění přístroje:   

Adresa umístění přístroje:  

Umístění přístroje:  ……………….. 

Typ a rozsah měření přístroje: ……………. 

Rozteč [mm]:  …………….. 

Tlak měření [kPa]:  ……………… 

Způsob měření: typ A 

Hraniční místa:  

……………………………… 

 

  
 

Případná změna typu a rozsahu měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření je uvedena na vyjádření provozovatele 
k projektové dokumentaci na OPZ, případně v protokolu o montáži měřidla. 


