
Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy 

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 lokální distribuční soustavy“, nebo také „PDS“) 

 
a 
 
společnost     

se sídlem :     

IČ:      

DIČ :      

Bankovní spojení:     

Číslo  účtu:     

Za kterou jedná :    

                                                

 

Registrace :  

 

Adresa pro písemný styk:     

 

(dále jen Zákazník) 

 
 

uzavírají tuto Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) 

 

 

 



I. Úvodní ustanovení 

1) Smlouva je po vzájemné dohodě uzavřena v režimu zák. č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník a zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, a 

jeho prováděcími předpisy. 

 

2) Přílohou Smlouvy je Řád provozovatele lokální distribuční soustavy (dále jen „Řád”). 

V Řádu jsou upravena práva a povinnosti Smluvních stran. Ujednání ve Smlouvě mají 

před ustanoveními Řádu přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.  

 

 

II. Předmět smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je závazek provozovatele lokální distribuční soustavy (dále jen 

„PDS“) zajistit Zákazníkovi distribuci plynu a rezervovat distribuční kapacitu (dále jen 

„distribuční služby“) do odběrného místa, příp. odběrných míst (dále jen „OM“) 

Zákazníka. 

 

2) Zákazník se zavazuje uhradit PDS řádně a včas cenu distribučních služeb 

a související platby určené platným Cenovým rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu. 

 

 

III. Specifikace odběrného místa 

 

1) EIC OM:  

2) Název a adresa OM:  

1) Denní rezervovaná distribuční kapacita:  

Denní rezervovaná distribuční kapacita nepřekročí maximum, které je stanoveno na 

základě platné Smlouvy o připojení č. ………. ze dne ……….. 

 

 

IV. Časová specifikace plnění 

 

1) Poskytování distribučních služeb je zahájeno ….., v 06.00 hod. 

2) Distribuční služby jsou poskytovány po dobu trvání Smlouvy o zajištění služby 

distribuční soustavy. 

3) Komunikace mezi PDS a Zákazníkem je vedena zejména e-mailem nebo telefonem. 

Kontaktní osoby PDS i zákazníka jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. 

 

 

V. Cena, vyúčtování, zálohy a platební podmínky 

 

1) Cena za distribuční služby je stanovena platným a účinným Cenovým rozhodnutím 

ERÚ. K těmto cenám bude připočtena příslušná sazba DPH. 

 

2) PDS provádí vyúčtování za distribuční služby podle zásad uvedených v Řádu. 

Splatnost faktur je 14 dní od jejich vystavení. Termínem zaplacení faktury podle této 



Smlouvy se rozumí datum připsání platby na účet PDS. Platby jsou prováděny bez 

záloh. 

 

3) Bude-li Zákazník v prodlení s platbou, zaplatí provozovateli k ceně plnění úrok 

z prodlení ve výši 0,022% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Dnem 

úhrady se rozumí den připsání částky na účet provozovatele. 

 

 

VI. Platnost a účinnost Smlouvy 

 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána s 

účinností ode dne …….. na dobu neurčitou. 

 

2) Smlouva může být ukončena podle zásad uvedených v Řádu. 

 

 

VII. Společná a závěrečná ustanovení 

 

1) Smluvní strany určují kontaktní osoby oprávněné k jednáním k naplnění Smlouvy a 

dalším úkonům, včetně dalších kontaktních údajů; tyto osoby a Adresy pro písemný 

styk Smluvních stran jsou uvedeny v připojené Příloze č. 1 této Smlouvy. 

 

2) Změny Smlouvy lze přijmout výhradně jen písemnou formou a musí být podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  

 

3) Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou jsou 

stanovená v Řádu provozovatele distribuční soustavy, Vyhláškou o pravidlech trhu s 

plynem, Vyhláškou o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a v příslušném 

platném cenovém rozhodnutí ERÚ. 

 

4) Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle Smlouvy byl nebo by se stal neplatným 

nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost 

ostatních závazků (povinností) podle Smlouvy; Smluvní strany se zavazují nahradit 

takovýto neplatný nebo právně nevymahatelný závazek (povinnost) novým, platným a 

právně vymahatelným závazkem povinností), jehož předmět bude nejvhodněji 

odpovídat předmětu a účelu původního závazku (povinnosti). 

 

5) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden stejnopis.  

 

6) Smluvní strany prohlašují, že k přijetí této Smlouvy přistoupily po vzájemném 

vážném, srozumitelném a určitém projednání, a že její obsah odpovídá skutečnému 

stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých 

oprávněných zástupců. 

 

 

Přílohy: 1. Kontaktní osoby 



2. Řád Provozovatele distribuční soustavy 

 

  

V ……………, dne:     V …………., dne: 

 

 

 

Za PDS:      Za zákazníka: 

 

…………………….     ……………………….. 

 

……………………     ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy – 

Kontaktní osoby 

 

Kontaktní osoby PDS: 

 

Pro věci obchodní a smluvní: 

 

 

Pro věci technické: 

 

 

Kontaktní osoby Zákazníka: 

 

 

Pro věci obchodní a smluvní: 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy - Řád 

provozovatele distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o.  


