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SMLOUVA O DISTRIBUCI PLYNU  
číslo smlouvy:  -DZP-1-20  (dále jen „Smlouva“) 

Provozovatel lokální distribuční soustavy (dále jen „PLDS“) 

Společnost: PSP Technické služby a.s. 

se sídlem: Kojetínská 2937/53, 750 53 Přerov I - Město  

IČ: 47677937    DIČ: CZ47677937 

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  oddíl B  vložka 939 

Peněžní ústav: GE Money Bank 

Číslo účtu:  165979923/0600 

Zastoupený: 

Ing. Josefem Mrázkem, členem představenstva 

 

Účastník trhu s plynem (dále jen „Uživatel“) 

Firma/Název:  

Sídlo/Adresa:  

IČ:     DIČ:  

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v   oddíl        vložka  

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

Zastoupený: 

 

 

Čl. I Distribuce plynu 

Za podmínek uvedených ve Smlouvě a v Řádu provozovatele distribuční soustavy schváleného Energetickým 

regulačním úřadem (dále jen „Řád“) se PLDS 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 distribuci plynu, přepravu plynu a související služby.  

Řád i cenové rozhodnutí ERÚ jsou k nahlédnutí na internetových stránkách PLDS - www.psptsl.cz 

Čl. II Rozsah distribuce 

Identifikace odběrného/předávacího místa a další sjednané hodnoty distribuce plynu jsou uvedeny v Příloze č. 1 

ke Smlouvě jako její nedílné součásti.  
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Čl. III Řád a technická pravidla odvětví plynárenství 

A) Řád je nedílnou součástí této Smlouvy a Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem tohoto Řádu. 

B) V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu a ustanoveními této Smlouvy platí, že ustanovení Řádu mají 

přednost před příslušnými ustanoveními této Smlouvy. 

C) 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 Ostatní ujednání 

1. Uživatel prohlašuje a ujišťuje tímto PLDS, 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 PLDS změnu skutečností uvedených v ujištěních podle 

odstavce 1 tohoto článku.  

3. Sdělení nebo oznámení podle Smlouvy musí být adresována osobám uvedeným v Příloze 2, této smlouvy  

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. 

Čl. V Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva byla vyhotovena a uzavřena listinnou formou, a to způsobem, který je stanoven v Řádu. 

2. 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.  

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

4. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou.  

5. Smluvní strany se zavazují, že v případě schválení nového nebo novelizovaného Řádu Energetickým 

regulačním úřadem během účinnosti této Smlouvy, uzavřou dodatek k této Smlouvě upravující práva a 

povinnosti smluvních stran v takovém rozsahu, aby tato práva a povinnosti byla plně v souladu s novým nebo 

novelizovaným Řádem. 

6. Uživatel může od této smlouvy odstoupit v případě neplnění smluvních povinností ze strany PLDS. Jiné 

důvody pro odstoupení od této smlouvy tím nejsou dotčeny.  

7. Nároky vzniklé do ukončení distribuce plynu nejsou zánikem Smlouvy dotčeny. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Identifikace odběrných / předávacích míst a sjednané hodnoty distribuce plynu. 

Příloha č. 2 – Kontaktní osoby 

 
 
 
V Přerově dne  
 
 
 
 

Provozovatel lokální distribuční soustavy:        Uživatel: 

 

 

......................................................................         .............................................................. 

                . 

Ing. Josef Mrázek       

člen představenstva        
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Příloha č. 1 
 

Identifikace odběrných / předávacích míst a sjednané hodnoty distribuce plynu  

 
Odběrné místo :     
 
Adresa OM :      
 
IČ:      
 
DIČ:      
 
EIC kód :     
 
Předpokládaná výše ročního odběru :  
 
Sjednaná roční rezervovaná kapacita :  
 
Typ rezervované kapacity :   
 
Skupina pro stavy nouze :     
 
Typ měření :      
 
Způsob napojení :   MS  (místní síť) 
 
Termín zahájení distribuce plynu :   
 
Měřidlo :      
 
Konstanta měřidla :  
 

k =  
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpokládaná výše odběru v kWh :  
  Leden    
  Únor    
  Březen    
  Duben    
  Květen    
  Červen    
  Červenec   
  Srpen    
  Září    
  Říjen    
  Listopad    
  Prosinec    
 
E-mailová adresa uživatele :   

 
 
Telefonní číslo uživatele :    
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Příloha č. 2 
 

Kontaktní osoby 

 

1. Jedná-li se o PLDS: 

A) Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Jaroslav Slaný, předseda představenstva 

Telefon: 581 233 555,   Mobil: 602 719 550 

E-mail : jaroslav.slany@pspeng.cz 

Ing. Josef Mrázek, člen představenstva 

Telefon: 581 232 100,   Mobil: 723 814 409 

E-mail : josef.mrazek@pspeng.cz 

B) Pro aktualizaci Přílohy č. 1 

Ing. Josef Mrazek, člen představenstva 

Telefon: 581 232 100,   Mobil: 723 814 409 

E-mail : josef.mrazek@pspeng.cz 

Lubomír Kubík, energetik 

Telefon: 581 232 346,   Mobil: 775 361 812 

E-mail : lubomir.kubik@pspeng.cz 

C) Záležitosti týkající se pohledávek: 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Macháň 

Telefon: 581 233 590    Mobil: 602 719 550 

E-mail: jiri.machan@pspeng.cz  
 

2. Jedná-li se o Uživatele 

A) Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

 

Telefon:    Mobil:   

E-mail:  

B) Pro aktualizaci Přílohy č. 1 

 

Telefon:    Mobil:  

E-mail:  

C) Záležitosti týkající se pohledávek: 

 

Telefon:    Mobil: 

E-mail:  

 
 


